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محمد الكتاني 
الرئيس الـمدير العـام

مجموعة التجاري وفا بنك

كــلـمــة 
الـرئـيــس



لقد تمكنت كافة مهن املجموعة خالل هذه السنة من ركوب موجة 
التحول الرقمي، فلم يسبق لها أن بلغت هذا املستوى من الخدمات 
وضعية  على  اعتمدنا  بحيث   .2017 في  الحال  هو  كما  الرقمية 
ابتكار يومية، من أجل إثراء وتطوير تجربة الزبون بصورة دائمة، 
وذك من خالل التوفيق بني أفضل الطاقات البشرية والرقمية. وعلى 
ووسائل  توقعية  أدوات  بتطوير  قمنا  األساس،  هذا 
تحليل  عبر  األسواق  وتحوالت  التوجهات  الستباق 
الثقة املبنية على حماية  استعماالت زبنائنا، كل ذلك ضمن إطار 

بياناتهم الشخصية.

كما شجع االبتكار مجموعتنا على ربط جميع الطاقات اإلبداعية، 
من خالل تفكير مفتوح ومعقلن يضم جميع مستخدمينا ومختلف 
هذا  ومن  الناشئة.  الشركات  وباألخص  الخارجيني،  شركائنا 
دولي  هاكاثون  أكبر  باعتباره   ،»Smart Up« أطلقنا  املنطلق، 
للتكنولوجيا املالية، نظرا الضطالعه بدور مهم في تسريع االبتكار 

داخل  التكامل  أوجه  تعزيز  في  ومساهمته 
التجاري وفا بنك ومنظومة أنشطته. 

كما قمنا بإجراء تحوالت على الطريقة التي نشتغل بها ونمارس 
بها أنشطتنا من خالل خلق بنيات تنظيمية جديدة وأساليب رشيقة 
لتحسني فعاليتنا التشغيلية. كما استثمرنا بشكل كبير في رقمنة 
مناهجنا الداخلية، وواصلنا أيًضا تطوير مقاربة توظيفية، تعتمد 
على فتح املبادرات في وجه الشباب لتثمني مواهبهم وقدراتهم. كما 
تمت تعبئة مستخدمينا وسط دينامية تسمح لهم بالتعبير الحر عن 
األفكار في جو مليء بالطموح والفضول الفكري، مما من شأنه أن 

يحسن من مردوديتنا مع الزبناء. 

على الصعيد الدولي، واصلنا هذا العام أهدافنا 
بتقديم إجابات فورية  أفريقيا وقمنا  التنموية في 
ودقيقة وعملنا على ترسيخ جذور مجموعتنا محليا. وواصلنا كذلك 
دعم تنمية القارة من خالل حلول تسهل الولوج إلى البنك، مع دعم 
تمويل البنيات التحتية وتعزيز عمل نادي إفريقيا والتنمية لصالح 

الشركات املحلية.

تـاريخ  في  خـالـدة   2017 سنـة  سـتبـقى  ذلك،  إلى  باإلضـافة 
الجديدة  التابعة  شركتنا  إطالق  شهدت  باعتبارها  املجموعة، 
بنك مصر «، عقب شراء املجموعة لجميع أسهم  وفا  » التجاري 
بنك باركليز مصر. وهكذا، قمنا بوضع استراتيجية متكاملة لزيادة 
التجارية  العالقات  وتعزيز  البنكي  العرض  وتطوير  الزبناء  عدد 

واالقتصادية بني مصر والدول األفريقية األخرى.

وفي سنة 2017، قمنا بتعزيز مسؤوليتنا املجتمعية من خالل دمجها 
في االستراتيجية العامة للمجموعة، وهكذا، سطرنا عدًدا معيًنا من 
األولويات وحددنا املالمح الرئيسية لخارطة طريق واضحة في أفق 
الصغرى  املقاوالت  لدعم  العام جهودنا  2020. وركزنا هذا  عام 
دار  مراكز  إنشاء  مع  سيما  ال  واملتوسطة،  الصغيرة  واملقاوالت 
ذاته،  السياق  وفي  الصغرى.  املقاوالت  لدعم  املخصصة  املقاول 

عززنا قدرتنا على التدخل لصالح املقاوالت 
تمويالت  إلى  الوصول  تسهيل  خالل  من 
يتعلق  وفيما  احتياجاتها.  تناسب  مغرية 

الرئيسية في  العمليات  العديد من  املناخ، واصلنا مواكبة  بتمويل 
املغرب وتونس ومصر ونطمح إلى تعزيز مكانتنا الرائدة في دعم 

التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون في املنطقة.

لقد عملت مجموعة التجاري وفا بنك دون كلل أو ملل على إدارة 
سعيًا  املهنية،  األخالقيات  تحترم  بطريقة  أنشطتها  جميع  وتنمية 
منها وراء تحقيق أثر إيجابي وخلق القيمة لجميع األطراف املعنية. 
أفضل   « جائزة  على  مجموعتنا  الجهود، حصلت  لهذه  وتتويجا 
املغرب  في   »2017 لعام  للشركات  االجتماعية  للمسؤولية  أداء 
من قبل الرائد األوروبي في التنقيط غير املالي » فيغيو إيريس «. 

مـؤسـسـة  واصــلت  السـابقـة،  السـنـوات  غـرار  على  وأخـيًرا، 
املجتمعات  لصالح  املبادرات  من  العديد  دعم  التجاري وفا بنك 
والجمعيات ذات الوقع القوي، خاصة في مجاالت التعليم وريادة 
األعمال والفن والثقافة، والندوات واإلصدارات الفكرية، تماشيا مع 

سياسة املسؤولية املجتمعية والبيئية ملساهمنا املرجعي »املدى«.

يتطلب منا عالم اليوم أن نكون أكثر سرعة وبساطة ومرونة وموثوقية. 
وفي هذا السياق، تمكنت مجموعة التجاري وفا بنك من مواكبة زبنائها 

ومراعاة تطور سلوكهم والتكيف مع نمط حياتهم.

ابتـكـار

رشـاقـة
الـتـــزام

تـنـمـيـة
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املنجزات

أهم األحداث
تتويجات
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تجربة الزبناء
نمنحكم أفضل الطاقات البشرية والرقمية

االبتكار
االبتكار في سبيل إعادة التطور

الدينامية اإلفريقية
املساهمة في التنمية االقتصادية واملجاالت الترابية 

الـمسؤوليات
الـمسؤولية في ممارسة املهام وفي العالقة مع مكونات 

املجموعة ومحيطها

تقرير التدبير
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تشـتغل مجموعـة التجـاري وفـا بنـك، التـي بلـغ عـدد العاملني بهـا 754 19 مستخــدما مـع متـم 
سـنة 2017، فـي 26 دولة وتضم فـي محفظتهـا 9.1 مليـون زبـون. وتتوفـر املجموعـة علـى أكبـر 

شـبكة بنكيـة فـي املغـرب واألكثـر انتشـارا فـي إفريقيـا بتعـداد 306 4 فرعـا.
تعتبــر مجموعــة التجاري وفابنــك بشــكل ال يقبــل الجــدل رائــدة القطــاع البنكــي باملغــرب 

ســواء علــى صعيــد اســتقطاب االدخار، وتمويــل االقتصاد، وعمليات الدفع اإللكتروني، وكذلك 
باعتبارها بنكا رقميا. كمــا تعــد الفاعــل األول علــى مســتوى خدمــات بنــك االستثمار وأنشــطة 

الســوق فــي املغــرب.
وتعــد مجموعــة التجــاري وفابنــك كذلــك أول مجموعــة علــى صعيــد املغـرب العربـي واالتحاد 

االقتصادي والنقـدي لـدول غـرب إفريقيـا ناهيـك عـن كونهـا فاعال مرجعيـا فـي املجموعـة 
االقتصادية والنقديـة لـدول وسـط إفريقيـا.



26
بـلــدا

4 306
فـرعـا

3 407
فـرعـا في الـمغـرب

290
فرع في شمال إفريقيا

443
فرعا في دول غـرب إفريـقـيا 

96
فـرعا في دول وسط إفـريقـيا

 70
فـرعا ومكـتب تمـثيل في أوروبا والشـرق 

األوسط وأمريكا

19 754
مستـخـدمـا 

9,1
مليـون زبــون

أول شبكة بنكية بإفريقيا تضم :

رأس مال قدره :

4 306
فـرعـا

درهم مغربي 2 035 272 260

47,9 %
الـمـدى 

AL MADA

29,1 %
مؤسسـاتيون 

وطنيون

5,3 %
املجموعـة القابضة سانتوسـا 

)مجموعة سـانتندير(

أسـهم متداولة في البورصة 
ومسـاهمات أخرى

17,1 %

0,7 %
املستخدمون 

بالبنك

نـبــذة
عن الـمجموعة

بنية املساهمني
إلى غاية 31 أبريل 2018 :

شبكة الفروع والزبناء والـمستخدمون
إلى نهـاية دجنبـر 2018 :
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محمد الكتاني
الرئيس املدير العام

أبو بكــر الجاي
املدير العام املنتدب

قطـب بنك التمويل واالستثمار 
وأسواق املال والشـركات 

التابعة املالية

عمر بونجوع
مدير عام منتدب

قطب بنك التقسيط

وفاء جسوس
مديرة عامة مساعدة

اللوجيستيك واملشتريات 
باملجموعة وكاتبة املجلس

يوسف الرويسي
مدير عام مساعد

بنك التمويل واالستثمار 
للمجموعة

حسن برطال
مدير عام مساعد سوق 

املقاوالت

حسن البدراوي
مدير عام 

التجاري وفا بنك أوروبا

معاوية الصقلي
مدير عام مساعد

بنك املعامالت املصرفية 
للمجموعة

جمال أحيزون
مدير عام مساعد

 بنك التقسيط الدولي

اسماعيل الدويري
مدير عام منتدب

قطب املالية والتكنولوجيا 
والعمليات

طالل البالج
مدير عام منتدب

اإلدارة الشاملة ملخاطر 
املجموعة

الحكامة 
اللـجـنـة اإلداريـة 

والتنسيـقـيـة 



رشيد البوزيدي
مدير تنفيذي

الدعم والوسائل قطب 
بنك التقسيط

محمد بوبريك
مدير تنفيذي

جهة الجنوب الغربي

مليكة اليونسي
مديرة تنفيذية

 االستشارة القانونية 
للمجموع

كريم إدريسي 
قيطوني

مدير تنفيذي
سوق الـمقـاولة سمية الغزيوي

مديرة تنفيذية
األنظمة الـمعلوماتية للمجموعة

سلوى بنمحرز
تنفيذية  مديرة 

تواصل املجموعة

عمر الغماري
مدير عام مساعد

شركات التمويل املتخصصة

سعد بنجلون التويمي
مدير عام مساعد

 جهة الدار البيضاء الكبرى

ادريس مغراوي
مدير تنفيذي

أسواق الخواص والـمهنيني

سعيد السبتي
مدير عام مساعد

جهة الشمال الشرقي

فؤاد مغوس
مدير تنفيذي

الجهة الجنوبية

محمد السوسي
مدير تنفيذي

 الرأسمال البشري للمجموعة

بـدر عليـوة
مدير تنفيذي

بنك الخواص املميزين 

إسماعيل الفياللي
مدير تنفيذي

الخدمات وعمليات 
املعالجة للمجموعة

رشيد الكتاني
مدير تنفيذي

مالية املجموعة

يونس بالعابد
مدير تنفيذي

االفتحاص العام للمجموعة

سعد بنوحود
مدير عام مساعد

جهة الشمال الغربي

11
2 0 1 7 التجـاري وفـا بنـك



عدد االعضاءالـمهـاملجان مجلس اإلدارة
عدد االجتماعات 
ونسبة املشاركة

في 2017

اللجنة االستراتيجية

مسؤولة عن إدارة ومراقبة املجموعة وتدرس، قبل 
موافقة مجلس اإلدارة، القرارات الهامة املتعلقة 
إلى  باإلضافة  للمجموعة  االستراتيجي  بالتطوير 
التوجيهات االستراتيجية املعتمدة لتطوير الشركات 

التابعة الرئيسية.

7 اجتماعات )%96(4 أعضاء

لجنة التدقيق والحسابات

تحليل حسـابات املجموعة ودراسـة برنامج تدخل 
مراقبي الحسابات والتأكد من فعالية مراقبة املخاطر 
وخدمات التدقيق الداخلي والخارجي وضمان تعزيز 
استقاللية التدقيق الداخلي ومراجعة سياسة إدارة 

املخاطر ومراقبة االلتزامات.

10 اجتماعات )%100(3 أعضاء دائمني

تعرض على املجلس املقترحات املتعلقة بتعيني ومكافأة لجنة التعيينات والـمكافآت
اجتماعني )%100(4 أعضاءمسـيري املجموعة

تبـت في السياسـة العامـة للمخاطر وتصادق على لجنة الـمخاطر الكبرى
7 اجتماعات )%100(3 أعضاء دائمنيالتعهـدات الكبرى للمجموعة.

اجتماعني )%100(4 أعضاء دائمنيتوافق على املشتريات الرئيسية للمجموعة.اللجنة العليا للمشتريات

الحكـامـة

فـي إطـار حكامتـه الجيـدة، وضع التجاري وفا بنك مجموعة من القواعد التي تنظم حسـن سـير مجلس إدارته. 
ويحـدد النظـام الداخلـي املهـام واإلجراءات التنظيمية املتعلقـة بعقد اجتماعات مجلس اإلدارة.

ويتضمـن ميثـاق أعضـاء مجلـس اإلدارة كافـة الحقـوق والواجبـات املتعلقـة بالعضويـة بمجلـس اإلدارة، السـيما 
علـى صعيــد ســرية املعلومــات وتدبيــر تضــارب املصالــح والعمليــات الخاصــة بقيــم البنــك.

يتشــكل مجلــس اإلدارة مــن عشـرة أعضـاء ملـدة انتـداب تصـل إلـى سـت سـنوات. وفـي سـنة 2017، اجتمـع 
مجلـس اإلدارة سـت مـرات فاقـت فيهـا نسـبة املشـاركة % 75.

وفي إطار قواعد الحكامة الجيدة، شرع التجاري وفا بنك بتقديم برنامج للتكوين لفائدة أعضاء مجلس إدارته، إذ 
شهدت سنة 2017 تنظيم أربع ندوات.

ويراعــي نظــام الحكامــة املبــادئ العامــة لحكامــة املجموعــة. هكــذا، يتضمــن هــذا النظــام أربــع لجــان 
متخصصــة منبثقــة عــن مجلــس اإلدارة :



اللجان املتخصصةأعضاء مجلس اإلدارة 2017

فترةعضو
االنتداب )*(

اللجنة 
اإلدارية

لجنة التدقيق 
والحسابات

لجنة التعيينات 
واملكافآت

اللجنة 
االستراتيجية

لجنة املخاطر 
الكبرى

اللجنة العليا 
للمشتريات

السـيد محمد الكتاني
الرئيـس املدير العام

فترة االنتداب 
الحالية :

2014 - 2020
رئيسرئيسرئيسعضورئيس

السـيد أنطونيو إيسكاميز 
توريس

نائب الرئيس

فترة االنتداب 
الحالية :

2012 - 2018

نائب 
الرئيس

السـيد منير املجيدي
عضو مجلس اإلدارة - ممثل 

شـركة  سـيجر

فترة االنتداب 
الحالية :

2015 - 2021
رئيسعضو

السـيد حسن الورياغلي
عضو مجلس اإلدارة - ممثل 

الشـركة الوطنية لالستثمار 

فترة االنتداب 
الحالية :

2017 - 2023
عضوعضوعضوعضو

السـيد عبد املجيد التزالوي
عضو مجلس اإلدارة

فترة االنتداب 
الحالية :

2017 - 2023
عضوعضوعضوعضو

السيد أيمن طود
عضو مجلس اإلدارة

فترة االنتداب 
الحالية :

2016 - 2022
عضوعضو

السـيد عابد اليعقوبي سوسان
عضو مجلس اإلدارة

فترة االنتداب 
الحالية :

2017 - 2023
رئيسعضو

السيد جوزي ريج
عضو مجلس اإلدارة

فترة االنتداب 
الحالية :

2012 - 2018
عضوعضوعضوعضوعضوعضو

السـيد ألدو أولسيسي انتونيا
عضو مسـتقل في مجلس اإلدارة

فترة االنتداب 
الحالية :

2014 - 2020
عضو

السـيد مانويل فاريال
عضـو مجلس اإلدارة -

ممثل مجموعة سـانتندير

فترة االنتداب 
الحالية :

2014 - 2020
عضو

)*( بالنسـبة لفترة االنتداب، توافق السـنة تلك التي تنعقد فيها الجمعية العامة التي سـتبت في حسـابات السـنة املالية املنتهية.

الئحة  وإعداد  الكبـرى  االستراتيجية  املشاريع  قيـادة  على  وباإلشراف  للمجموعة  واإلدارية  العملية  األنشـطة  بتدبير  العامة  اإلدارة  لجنة  تتكلف 
األسئلة التي سـتعرض على مجلس اإلدارة.  

تتولــى لجنــة اإلدارة والتنســيق التســيير العملي واإلداري للمجموعــة مــن خــالل اجتماعــات شــهرية، تضم 22 من كبار املسؤولني، وهم نواب 
املديرون العامون واملديرون التنفيذيون، باإلضافة إلى أعضاء لجنة اإلدارة العامة.

وتعمل لجان اإلدارة املختلفة، املؤلفة من املسؤولني عن البنوك و / أو الخبراء، في جميع األنشطة مع مستويات مختلفة من الكفاءة وفقا ملبدأ 
املشاركة الجماعية لقرارات املجموعة.
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21,6    
 مليـار درهم    

11,7          
 مليـار درهم    

هامش الفائدة
الهامـش على العموالت
نتيجة أنشـطة السوق

نتيجة األنشـطة األخرى

البنـك باملغرب وأوروبـا واملنطقة الحرة 
بنك التقسـيط الدولي 

شـركات التمويل املتخصصة 
التأمني

59,6 %

22,1 %

18,0 %

0,2 %

32,5 %

50,1 %

6,5 %

10,9 %

+10,0 %
+16,5 %

+10,8  %
+13,3 %

الـمنجـزات
صافي مجموع 

اإليرادات البنكية

بنية الصافي املوطد
لـمجموع اإليرادات البنكية

إلـى غاية 31 دجنبر 2017

املساهمة حسب النشاط في الصافي املوطد 
لـمجموع اإليرادات البنكية

إلـى غاية 31 دجنبر 2017

نـتيجـة
االستـغـالل

6,6  
 مليـار درهم    

5,4           
 مليـار درهم    

صافي األرباح

حصة املجموعة 
من صافي األرباح



التجاري وفا بنك  : 17,2%+
مازي : 6,4%+

التجاري وفا بنك  : 10,6%-
مازي : 15,1%-

التجاري وفا بنك  : 2,6%-
مازي : 2,6%-

التجاري وفا بنك  : 12,8%+
مازي : 5,6%+

التجاري وفا بنك  : 1,8%-
مازي : 7,2%-

التجاري وفا بنك  : 22,2%+
مازي : 30,5%+

مازيالتجاري وفا بنك
قاعدة 100
دجنبر 11

2013

2014

2012

2015

2016
2017

60

85

110

135

التجاري وفا بنك  : 4,1%+
مازي : 5,8%+

2018

31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/12/15 31//12/16 31/12/17

وفا سلف
26,5 %

وفاكاش
11,6 %

وفاباي
9,1 %

وفا ل ل دي
5,0 %

التجاري فاكتورينغ
2,1 %

تأمني الوفاء
37,4 %

وفا إموبليي
8,3 %

السينغال
17,9 %

كوت ديفوار
13,6 %

مصر
12,3 %

الكامرون
10,8 %

الكونغو
5,2 %

مالي
5,4 %

موريطانيا
2,3 %

الطوغو
1,7 %

تونس  
20,9 %

الغابون
9,8 %

6,6  
 مليـار درهم    

5,4           
 مليـار درهم    

توزيع صافي مجموع اإليرادات البنكية 
للشركات التابعة املغربية

إلـى غاية 31 دجنبر 2017

توزيع صافي مجموع اإليرادات البنكية 
للشركات التابعة حسب الدول

إلـى غاية 31 دجنبر 2017
صافي مجموع اإليرادات البنكية للشركات التابعة املغربية : 

842,4 3 مليون درهم
صافي مجموع اإليرادات البنكية لشركات التمويل املتخصصة :

 404,0 2 مليون درهم
صافي مجموع اإليرادات البنكية للتأمني : 438,4 1 مليون درهم

صافي مجموع اإليرادات البنكية لبنك التقسيط الدولي :
183,4 7 مليون درهم

201520162017التجاري وفا بنك

338413484األسهم
 1,86x  2,06x  2,27x نسبة السعر إلى القيمة الدفترية

 15,28x17,67x  18,27xنسبة السعر الى الربح
 % 2,58 %2,91% 3,26عائد األرباح

 226 527 203  226 527 203  226 527 203 عدد املساهمات
رسـملة

 507 98  057 84  772 68(بمليون درهم)

مؤشرات البورصة

التجاري وفا بنك مقابل مازي
من 31 دجنبر 2011 إلى 13 فبراير 2018

أقـوى رسـملة فـي القطـاع البنكـي باملغرب : 98.5 مليار درهم في 31 دجنبر 2017

15
2 0 1 7 التجـاري وفـا بنـك



أهـم األحـداث



عرفت مجموعة التجاري وفا بنك تطورا قويا خالل سنة 2017، 
بفضل أول توطيد للتجاري وفا بنك مصر وكذا منجزات جميع 
أقطاب املجموعة، تماشيا مع املخطط االستراتيجي » طاقات 

2020 « الذي انطلق في سنة 2016.

كأول  مكانته  تعزيز  في  التجاري وفا بنك  نجح  املغرب،  في 
الوطني من خالل  لالقتصاد  وأكبر ممول  لالدخار  مستقطب 

تنفيذ العديد من املشاريع االستراتيجية.
العالقة  في  األول  املرجعي  البنك  التجاري وفا بنك  ويعتبر 
الخدمات  أو  التقسيط  مع الزبناء، سواء على صعيد خدمات 
» البيانات  استغالل  من  االستفادة  عبر  للشركات،  املقدمة 
الزبناء.  مع  والعالقة  العمليات  رقمنة  وزيادة  الضخمة « 
للتجاري وفا بنك  املبادرات  هذه  في  املبذولة  الجهود  وتسمح 
بطريقة  زبون  لكل  املحددة  االحتياجات  وتلبية  بتوقع  اليوم 
تفاعلية، عبر تقديم منتجات وخدمات فائقة الجودة وبتكاليف 

معالجة منخفضة وبإدارة مثالية للمخاطر.
كما عزز التجاري وفا بنك بشكل كبير من ريادته على مستوى 
بزيادة  زبنائه  معامالت  من   43٪( الرقمية  البنكية  الخدمات 
 28.3٪( اإللكتروني  والدفع   )2016 سنة  عن  نقطة   24.6
من حصة السوق بزيادة 3.5 نقطة مقارنة مع سنة 2016(. 
مستوى  على  املقدمة  للخدمات  القوي  االرتفاع  هذا  ويعزى 
فـتح حسـاب،  الـمثـال،  سبـيل  )على  والبنـك لـيك  التجارينت 
التحويل  الفواتير،  دفع  وللخواص،  االستهالك  قروض  منح 
الفوري ) كاش إكسبريس،...(، عالوة على األهمية املمنوحة 
لتحسني استخدام البطاقة البنكية وغيرها من وسائل الدفع 

اإللكتروني.

ولهذه الغاية، قام التجاري وفا بنك بإحداث فضاءات رشيقة 
من أجل وضع مستمر لوظائف جديدة تروم تلبية االحتياجات 

املتغيرة لزبنائه وتبسيط مسارهم قدر اإلمكان.
املالي  اإلدماج  تعزيز  إلى  السعي  املجموعة  وأخيرا، واصلت 
لألشخاص ذوي الدخل املحدود فضال عن مواكبة املقاوالت 
تطوير  خالل  من  واملتوسطة  الصغيرة  واملقاوالت  الصغرى 
عرض مخصص لتلبية احتياجاتهم. وأكد البنك باملغرب مرة 
أخرى موقعه الرائد في مجال التمويل التشاركي مع انطالقة 
فعالة لنشاط بنك الصفاء في 15 مدينة مغربية، معتمدا على 

التجربة التي راكمتها دار الصفاء على مدى 8 سنوات.
األخرى،  اإلفريقية  الدول  في  املجموعة  بنشاط  يتعلق  فيما 
بلغت مساهمة بنك التقسيط الدولي حوالي ثلث صافي أرباح 
املجموعة في عام 2017 مقارنة بـ ٪23 فقط في عام 2016. 
وترتبط هذه الزيادة أساسا بـالتجاري وفا بنك مصر، الذي تم 
إدراجه ألول مرة في نطاق توطيد املجموعة خالل سنة 2017 

وحقق نمًوا ملحوًظا فيما يتعلق بمؤشراته الرئيسية.
ويؤكد هذا النمو إمكانات تنمية كبيرة للسوق املصرية، سواء 
من ناحية الحجم والربحية، وتعتزم مجموعة التجاري وفا بنك 
استراتيجية  خطة  خالل  من  اإلمكانات  هذه  من  االستفادة 
طموحة للتجاري وفا بنك مصر تهدف إلى تعزيز مكانته بشكل 
كبير في السوق املصرية عبر تعزيز أوجه التكامل بني مكونات 

املجموعة.
وتجدر اإلشارة أيًضا إلى أن تواجد املجموعة في مصر يوفر 
الشرق  دول  مع  التجارية  العالقات  لتطوير  حقيقية  فرصة 

األوسط.
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» أفضل بنك إفريقي في السـنة « من طـرف منتدى 
أفريقيا للرؤسـاء التنفيذيني

 خالل الدورة الخامسـة ملنتدى أفريقيا للرؤسـاء التنفيذيني املنظم 
مـن طـرف مجلة جون أفريك، بشـراكة مع البنـك اإلفريقي للتنمية، 
حصلت مجموعة التجاري وفا بنـك للسـنة الثانيـة على الجائزة املرموقة 
»أفضل بنك إفريقي في السـنة«. وأتى هذا التتويج ليكلل الـدور الفعال 
للمجموعة فـي تطوير االقتصاد الوطني واإلفريقي، من خالل التزامها 
في املجال املالي وفي ريادة األعمال وكذا لدورهـا الطالئعي في تعميم 

التعامـل البنكي واإلدماج املالي.

اختيـار التجاري وفا بنك » كأفضل بنك فـي املغرب « 
و» أفضل بنك في أفريقيا « و» أفضل بنك في السنغال « 

خالل جوائز يوروموني للتميز لعام 2017
فازت مجموعة   ،» 2017 لعام  للتميز  يوروموني  » جوائز  خالل 
التجاري وفا بنك بالجائزة املرموقة عن » أفضل بنك في أفريقيا في 
عام 2017 «، وهي فئة جديدة قدمتها هذا العام » يوروموني «، املجلة 

الدولية املرجعية لألسواق املالية العاملية منذ عام 1992.

كما فازت املجموعة بجائزتني أخريني، ويتعلق األمر بجائزة » أفضل 
بنك في املغرب « و جائزة » أفضل بنك في السنغال «، والتي فازت بها 
الشركة البنكية لغرب إفريقيا، وهي شركة سنغالية تابعة للمجموعة.

» أفضل بنك إفريقي لسنة 2017 «  
فاز التجاري وفا بنك بجائزة » أفضل بنك أفريقي لسنة 2017 « في 
حفل توزيع جوائز منتدى االستثمار اإلفريقي. وتكافئ هذه الجائزة 
البنك االفريقي الذي حقق أكبر توسع بارز في القارة األفريقية. وتشيد 
هذه الجائزة بالدور الفعال ملجموعة التجاري وفا بنك، الرائدة في 
القطاع البنكي واملالي في املغرب والفاعل األول في األنشطة البنكية 
االستثمارية وأنشطة السوق، وفي تنمية االقتصاد الوطني واإلفريقي. 

اختيـار التجاري وفـا بنك » كأفضل بنك إفريقي في 
شمال إفريقيا « خالل حفل جوائز أفريكان بانكر

أحـرزت مجموعة التجاري وفا بنك الجائزة الشـهيرة »أفضل بنـك 
إفريقـي في شمال إفريقيا« حسب مجلة أفريـكان بانكر، املنظم على 
هامش فعاليات االجتماع السنوي للبنك اإلفريقي للتنمية في الهند. 

وجاء هذا التتويج ليكافئ املجموعة أساسا على مشاركتها الفعالة 
في تغيير املشهد البنكي، من خالل توسيع محفظة زبنائها واقتراح 

حلول مبتكرة والرفع من أدائها في مجال اإلدماج املالي.

» أفـضل بنـك في الـمغرب « و » أفضل بنك لالستثمار « 
من طرف مجلة كلوبال فنانس

على هامش االجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، 
لقد تم اختيار التجاري وفا بنك وللمرة الثانية على التوالي، » كأفضل 
بنك في املغرب « لسنة 2017 من طرف مجلة كلوبال فنانس. كما تم 
منح التجاري وفا بنك وللمرة األولى جائزة أفضل بنك لالستثمار 
االستثمار  مجال  في  التغيير  تحفيز  على  ملثابرتها   2017 لسنة 
و تمويل املشاريع الكبرى سواء في املغرب او في القارة األفريقية.

   EMEA أفضل بنك مغربي في السنة « وفقا لـمجلة «
Finance و » أفضل بنك استثماري « و» أفضل بنك 

في السنغال «
حاز التجاري وفا بنك مرة أخرى على » أفضل بنك إفريقي لسنة 
 ،» EMEA Finance 2017 « 2017 « في حفل توزيع جوائز
وهي مجلة بريطانية مرجعية في السوق البنكية واملالية في أوروبا 

والشرق األوسط وإفريقيا.
كما نالت مجموعة التجاري وفا بنك جائزة » أفضل بنك استثماري 
في املغرب «. كما أحرزت الشركة البنكية لغرب إفريقيا، التابعة 
للمجموعة على جائزة » أفضل بنك سنغالي لعام 2017 «. وبحسب 
املجلة، يواصل التجاري وفا بنك مسار نموه بطريقة ملحوظة داخل 

االقتصاد املغربي الذي يتميز باملرونة.

جوائـز وتتويجات



التجاري وفا بنك ضمن قائمة أفضل 200 بنك بإفريقيا 
حسب استطالع جون أفريك

ضمن تصنيف أفضل 200 بنك بإفريقيا الذي قامت به مجلة جون 
أفريك في عام 2017، حازت مجموعة التجاري وفا بنك على املرتبة 
األولى كأفضل بنك خارج جنوب إفريقيا. بحيث انتقل التجاري وفا بنك 
من املرتبة الثامنة إلى املرتبة السادسة من حيث إجمالي الحصيلة 
مقارنة مع 2016. وعالوة على ذلك، تحتل املجموعة املرتبة السابعة 
من حيث صافي مجموع اإليرادات املصرفية. كما حجزت الشركات 
التابعة للمجموعة مقعدا لها في هذا التصنيف، ويتعلق األمر بالتجاري 
بنك تونس، والشركة اإليفوارية للبنك )SIB(، والشركة الكامرونية 

.)SCB( للبنك
وبالتالي، نالت مجموعة التجاري وفا بنك 4 مراكز في هذا التصنيف. 
من جهة أخرى، جاءت شركة تأمني الوفاء ضمن املرتبة التاسعة 
ألفضل 100 شركة تأمني في إفريقيا، لتحسن ترتيبها بمعدل واحد 

في التصنيف.

جائزة »أفضل أداء للمسؤولية االجتماعية للشركات 
لعام 2017 « املمنوحة من طرف فيغيو إيريس

أداء  » أفضل  » التجاري وفا بنك « على جائزة  حصلت مجموعة 
للمسؤولية االجتماعية للشركات لعام 2017 « املمنوحة من طرف 
الرائد األوروبي في التنقيط غير املالي، ويتم منح هذه الجائزة للشركات 
املدرجة في بورصة القيم بالدار البيضاء والتي تعتمد على مناهج 
متقدمة في املسؤولية االجتماعية للشركات. ويؤكد هذا التتويج على 
التزام املجموعة املستمر باملسؤولية االجتماعية للشركات، ال سيما 
للزبناء «  معلومات مسؤولة  » منح  التالية:  باملعايير  يتعلق  فيما 
و » عدم التمييز «، التي يحظى فيها التجاري وفا بنك بأعلى الدرجات 

في السوق.

اختيار التجاري وفا بنك » كأفضل بنك لسنة 2017 « 
فـي تونس

أحرز التجاري بنك للسـنة الرابعة على التوالي لقـب »أفضـل بنـك 
فـي تونس« خالل جوائز ذي بانكر التي تنظمهـا املجلة البريطانية 

الشـهيرة ذي بانكر بلندن، والذي عرف مشاركة بنوك دولية رائدة.
وتـم تتويـج هذا البنك التابـع للمجموعة بتونس عن نموذج حكامته 
واستراتيجيته التوسـعية على الصعيد الدولي وعرضه املتنوع فـي 

الخدمات البنكية عن بعد.

محمد الكتاني، ضمن قائمة الـ 100 شخصية إفريقية 
األكثر تأثيرا

 » New African « في عددها الصادر في دجنبر، نشرت مجلة
 100 ـ  التابعة ملجموعة IC Publications قائمة الشخصيات ال

األكثر تأثيرًا في أفريقيا في عام 2017.

وقد احتل السيد محمد الكتاني، الرئيس املدير العام ملجموعة التجاري 
وفا بنك، املرتبة الرابعة عن فئة »األعمال والتمويل«. وهو يعتبر أول 

مغربي يظهر في هذا التصنيف.

جائزة Cycle Afrique للشركة الوطنية لالستثمار 
عن صفقة لشراء باركليـز بنـك مصـر.

خالل الدورة الثانية من منتدى التبادل السنوي املنظم من طرف الشركة 
الوطنية لالستثمار لفائدة كبار مسيريها،  حصل التجاري وفا بنك 
على جائزة Cycle Afrique عن صفقة شراء بنك باركليز مصر. 
وتسلط هذه الجائزة الضوء على األهمية الكبرى لهذه الصفقة التي 

تمثل نقطة تحول مرجعية في تاريخ املجموعة.

وهي تعد أكبر عملية تنفذها املجموعة في إفريقيا. وتفتح الطريق 
أمام التنمية في البلدان ذات اإلمكانات العالية في القارة، بما في ذلك 

البلدان الناطقة باإلنجليزية.
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# تجـربة الـزبنـاء
نمنحكم أفضل الطاقات البشرية والرقمية



عمر بونجوع
مديـر عام منتدب

مكلـف بقطب بنك التقسـيط

على مستوى  مرجعًيا  بنًكا  باعتبارنا    
العالقات مع الزبناء والخدمات الرقمية، 

فإننا نقدم لزبنائنا فرصة التفاعل بنجاعة 
مع البنك، أيا كانت اللحظة و القنوات املختارة. 

و نعمل يوميًا لنقدم لهم تجربة بنكية تجمع 
بني أفضل الطاقات البشرية والرقمية.
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CONSULTEZ VOS RELEVÉS DE COMPTES
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RÉGLEZ VOS FACTURES 

EN TOUTE SIMPLICITÉ 

AVEC ATTIJARI MOBILE  

بمـشـاريع  الـدفـع 
لـزبنـائنـا الحياة 

الـخـواص بنـك 

تجمع مجموعة التجاري وفا بنك بني قنوات متعددة ملنح الزبناء 
حرية التفاعل مع بنكهم. في عام 2017، حقق التجاري وفا بنك 
تقدًما تنظيمًيا وتكنولوجًيا هاًما في مجال التوزيع متعدد القنوات، 
وتحسني منصات الخدمات البنكية اإللكترونية، ورقمنة عملياته 
و » البيانات الضخمة «. وسمحت هذه التطورات بفهم احتياجات 
الزبنـاء على نحـو أفضل ومنحهم عروض قيِّمة وتجربة محسنة.

شبكة فروع مكثفة
تعمل املجموعة على توسيع شبكة فروعها البنكية عامًا تلو اآلخر 
بغية تقديم خدمة أفضل لزبنائها، حتى في املناطق النائية. وبتعداد 
306 4 فرع بما فيه 407 3 فرع في املغرب في عام 2017، تتوفر 

املجموعة على أكبر شبكة بنكية رائدة في أفريقيا.

فضاءات متعددة القنوات  
في عام 2017، قام التجاري وفا بنك بوضع العشرات من فضاءات    
» الخدمات البنكية الحرة « مع ساعات عمل ممتدة، وذلك من أجل 
مواصلة تقديم الخدمات حتى بعد إغالق الوكاالت البنكية مثل إيداع 

الودائع النقدية أو الشيكات. 

أكشاك مخصصة لتحويل األموال
وقد أسست »  وافا كاش «، الشركة الرائدة في مجال تحويل األموال 
باملجموعة، قناة توزيع جديدة لتعزيز القرب من زبنائها. وفي واقع 
األمر، افتتحت الشركة التابعة ملجموعة التجاري وفا بنك في عام 
2017، ما يقرب من 80 كشكا بمختلف املدن الرئيسية للمملكة، 
والتي تعمل لساعات طويلة وتمتلك مفهوما جديدا عن التواصل.

تعزيز البيع عن بعد
2017، تم إطالق دورة تدريبية لفائدة أعوان املبيعات  في عام 
بوكاالتنا التجارية بهدف تعريفهم على البيع عن بعد، باإلضافة إلى 
التواصل هاتفيا مع الزبناء قصد اطالعهم على وسائلنا الرقمية 
وفوائدها. ومن أجل مضاعفة قنوات الولوج إلى القروض، بدأ البنك 

عملية بيع القروض لالستهالك عبر مركـز العالقـة مـع الزبنـاء.

تقوم مجموعة التجاري وفا بنك، باعتبارها شريكا موثوقا، بإعادة تطوير دائم لخدماتها من أجل 
دعم زبنائها في تنفيذ مشاريع حياتهم. وذلك، بتقديم مجموعة كاملة من الحلول املبتكرة في 
مجال إدارة الحسابات ووسائل الدفع وتحويل األموال...إلخ. في عام 2017، باشرت املجموعة 
في تغيير خدماتها من أجل تطوير عروض أكثر استباقية وخدمات مصممة خصيًصا لزبنائها 

ومتاحة لهم في جميع األوقات.

بالقـرب مـنكـم دائـمـا
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الرائد األول  +	512	734630	766
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التجاري موبيل بمميزات جديدة
عزز التجاري وفا بنك عرضه من الخدمات البنكية الرقمية من 
خالل اقتراح خدمات جديدة على زبنائه مثل التحديد الجغرافي 
التجاري موبيل،  البنكية على مستوى  للفروع والشبابيك اآللية 
كما وضع مصدري فواتير جدد من أجل تسديد الفواتير عبر 

التجارينت والتجاري موبيل.

attijarieasey.com، ملعرفة كل شيء عن الخدمات 
البنكية عن بعد

 ،attijarieasey.com قامت مجموعة التجاري وفا بنك بإطالق موقع
وهو عبارة عن منصة إلكترونية بسيطة وتعليمية وتفاعلية متاحة 
لجميع زبناء البنك وغيرهم. وتهدف املجموعة بهذه الخطوة إلى 
الكشف عن مختلف خدماتها البنكية عن بعد. ويحتوي املوقع على 
جميع املعلومات املفيدة التي تخص مختلف القنوات والخدمات 

عن بعد املتاحة لجميع زبناء البنك وغيرهم.

تحويل األموال : االستقاللية والسرعة
عززت "وفا كاش" وجودها في سوق استالم التحويالت الدولية من 
خالل إبرام شراكتني جديدتني مع شركتني بريطانيتني متخصصتني 
في مجال التحويل الدولي وهما » سمول وورد « و » وولدريمت «، 
األمر الذي يسمح لزبناء الشركتني بتحويل األموال بشكل سريع 
إلى أقاربهم في املغرب ويمكن لهؤالء استالم أموالهم من أي 

فرع من فروع وفا كاش.

ونالت  مليون معاملة   28،6 وفا كاش  2017، سجلت  في عام 
للعام الثاني على التوالي جائـزة "أفضل خدمـة لتحويل األموال 
CFI.co. وذلك تتويجا لجودة خدماتها  باملغـرب التـي تمنحهـا 

ومرونتها وبساطتها.
النقديات : خدمة للمساعدة تعمل طيلة أيام األسبوع وعلى مدار الساعة
من أجل التحسني املستمر لجودة الخدمات املقدمة للزبناء، قام 
التجاري وفا بنك بإثراء عروضه عبر تقديم خدمة املساعدة الدولية 
GCAS واملساعدة املستمرة لإلجابة على استفسارات  للعمالء 

الزبناء طيلة أيام األسبوع وعلى مدار الساعة.

 Mobile Money تشغيل خدمة
2017، بادرت وفاكاش بطلب الحصول على ترخيص  في عام 
بنكي كمؤسسة لألداء من أجل توسيع خدماتها املتعلقة بوسائل 
الدفع. ويتعلق األمر بمفهوم جديد لالستبناك املدرج في القانون 
البنكي الجديد 103.12 والذي يهدف إلى تحسني اإلدماج املالي 

والتداول النقدي.
الخدمة  هذه  بتشغيل  وفاكاش  شركة  قامت   ،2018 سنة  في 
باعتبارها أول مؤسسة تقدم خدمة األداء لفائدة الخواص والتجار 

.JIBI PRO و جيبي برو JIBI عبر عرض جيبي

زبـون بنـكي جديد في الـمغرب 
لعـام 2017

متـداولة  بنكية جديدة  بطـاقة 
في عام 2017

في األداءات 
اإللكتـرونيـة

إنـجــازات
2017
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285 570

بنك الخواص
تعزيز مواكبة األصول والثروات

تعمل مجموعة التجاري وفا بنك باستمرار على تقديم قيمة مضافة حقيقية لزبنائها من القطاع الخاص. في عام 2017، توصلت املجموعة 
لحلول مبتكرة من شأنها تحسني تحويل الثروة لفائدة األسر املنتمية لعالم املال واألعمال. كما واصل البنك، هذا العام، إعادة تصميم 
نظامه من خالل توسيع نطاق جهازه اإلداري وافتتاح فضاءات إدارية خاصة جديدة لتقديم خدمة أكثر خصوصية لزبنائه واعتماد الدوائر 

الرقمية للتتبع الفوري لطلبات الزبناء ومعالجتها.

البنك التشاركي
بنك الصفاء، طريقة جديدة للمعامالت البنكية

أطلق بنك الصفا، البنك التشاركي ملجموعة التجاري وفا بنك، أنشطته البنكية بشكل رسمي في عام 2017، وهو يتوفر حاليا على شبكة 
تضم 23 فرعا و 180 مستخدما. وتستند رؤيته، التي تحمل شعار » خط مستقيم «، على معالجة واضحة وشفافة لجميع العمليات البنكية 

واالعتماد على سياسة مسؤولة وخالقة.
إن تواجد دار الصفاء في سوق التمويل البديل منذ 2010، سمح لفرقه بتطوير خبرات عملية وإملام جيد باحتياجات وتطلعات املغاربة، 
الذين بفضلهم استطاع البنك أن يسرع من معدل نموه. مع نهاية 2017، تمكن بنك الصفاء من تسجيل إجمالي حصيلة يفوق 900 مليون 

درهم وعلى ودائع للزبناء بقيمة 452 مليون درهم.

إجـابـات دقيقـة الحتيـاجات خـاصـة

الـخـواص بنـك 

البنـك لـيك،
خـدمة متنـقـلة % 100

» البنك ليك « املتنقلة من  تواصل خدمة 
تطوير خدماتها عبر تسهيل الحياة اليومية 
لزبنائها منذ إطالقها في 2016. باإلضافة 
إلى فتح الحسابات عن بعد، تتيح لكم الخدمة 
التقدم بطلبات قروض االستهالك والقروض 

العقارية عبر األنترنت. مع عـرض البنك ليك، يسـتفيد الزبـون مـن خدمـة 
اإلرشـاد واملسـاعدة طيلـة أيـام األسـبوع وعلى مدار الساعة. على صفحة 
» البنك ليك « على الفيسبوك )570 285 متابع(، يتلقى الزبناء أيًضا 

إجابات فورية على جميع األسئلة التي يطرحونها.

بـع مـتــا



إنـجــازات
2017

21,4	%
من حصة السوق على مستوى 
قروض االستهالك )نطاق البنك 

في نهاية دجنبر 2017(

24,8	%58
مشـروعا اقتصـاديا 

ومـالـيا في 2017
من حصة السوق على مستوى 
القروض العقارية )نطاق البنك 

في نهاية دجنبر 2017(

تسهيل الولوج إلى منح القروض
تسعى مجموعة التجاري وفا بنك إلى تطبيق سياسة استباقية ومضبوطة ملنح القروض. ففي سنة 
2017، ارتفعت الحصة السوقية للقروض املمنوحة من طرف املجموعة للخواص إلى % 24.03 
أي بما معناه تطور % 4 مقارنة مع 2016. كما عملت املجموعة وفروعها هذه السنة على تسريع 

التحول الرقمي لتدابير منح القروض.
وبفضل املنصة البنكية jeveuxuncredit.ma، املخصصة لطلبات الحصول على قروض االستهالك 
و القروض العقارية عبر االنترنت، تمنح املجموعة اليوم لزبنائها سهولة الوصول إلى التمويل والحصول 

على النصائح الشخصية الخاصة لتنفيذ مشاريعهم.

» سلف أوطو أوكاز «
عزز التجاري وفا بنك عرضه من الخدمات البنكية الرقمية من خالل 
اقتراح خدمات جديدة على زبنائه مثل التحديد الجغرافي للفروع 
والشبابيك اآللية البنكية على مستوى التجاري موبيل، كما وضع 
مصدري فواتير جدد من أجل تسديد الفواتير عبر التجارينت 

والتجاري موبيل.

» قرض راسمالي «
يسمح قرض Rasmali للحرفيني والتجار، الذين كانوا في السابق 
غير مؤهلني للحصول على قرض االستهالك، باالستفادة من صيغة 

تمويل مرنة تتكيف مع احتياجاتهم.

» وافي « املتحدث اآللي لوفا سلف
باشرت وفا سلف في 2017 العمل على خدمة جديدة تختص بقروض 
االستهالك : ويتعلق األمر باملتحدث اآللي املوجود على صفحتنا 
بالفايسبوك لإلجابة على أسئلة مستخدمي األنترنت املغاربة. سواء 
كانوا من زبناء وفاسلف أو من املهتمني بتقديم طلب للحصول على 
قرض، وضعنا تحت تصرف زبنائنا املتحدث اآللي املسمى  » وافي «  
املتاح طيلة االسبوع وعلى مدار الساعة لإلجابة على جميع تساؤالتهم 
والقيام بتوجيههم وإرشادهم. ولإلشارة، فإن هذا املتحدث اآللي يتقن 

اللهجة املغربية باإلضافة إلى اللغة الفرنسية.

دعم الولوج إلى الـملكية و السكن 
تمنح وفاء إيموبيلي، التي تلتزم بتوفير السكن للجميع، بتقديم 
قروض عقارية مدرجة ضمن اتفاقيات موقعة مع أرباب العمل 
واملنعشني العقاريني. كما تقوم بتمويل املشاريع العقارية لصالح 
جمعيات اإلسكان والتعاونيات واملشاريع العقارية السكنية ألغراض 
اجتماعية، وكذا إحداث مرافق ذات منفعة عامة. في عام 2017، 
تم إطالق 58 مشروًعا اقتصادًيا. كما واصلت الشركة الفرعية 
هذا العام عملها على إدماج طلبات القروض في موقع املجموعة 
املؤسساتي  موقعها  تصميم  بإعادة  كذلك  وقامت  االلكتروني. 

لتطوير منصتها االلكترونية وجعلها أكثر سالسة وتفاعلية.

باإلضـافة إلى ذلك، حصـلت وفـاء إيمـوبلي على جـوائز سقـراط
تقديرًا  العام «  لهذا  إدارة  وأفضل  إقليمية  » كأفضل شركة 

. ها لتميز
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050	8 مليار درهم
من رقم معامالت وفا للتأمني

100	000
ملـف مسـاعـدة مفـتـوح 

لوفا إما لالنجاد

أكـثـر من

والـمسـاعـدة التـأمني 

الرقـمي، التحـول 
من أجل ولوج وسهـولة أكـبر

تحرص مجموعة التجاري وفا بنك وشركتها التابعة تأمني الوفاء على أن تكون على تواصل دائم 
مع زبنائها وترقب احتياجاتهم وتوقعاتهم من أجل االستجابة لها بشكل أفضل وتبسيط حصولهم 

على التأمني واملساعدة.
على نفس املنوال، تميزت سنة 2017 بنهج نفس املنحى : فتميز عملها بالتحول والتكيف والتفاعل 

والتطور مع إطالق عروض جديدة مجزأة وتسريع رقمنة مسار الزبون.

ولـوج جـديـد للخـدمـات
عروض سهلة الولوج

تواصل تأمني الوفاء مضاعفة جهودها لتبسيط عروضها ودعم 
زبنائها أينما كانوا: منتجات مجزأة وخدمات رقمية ومسارات 
مبسطة وعمليات تعويض أسرع. وفي هذا السياق، تلتزم الشركة، 
على كامل عرضها، بتزويد زبنائها بحلول مصممة خصيًصا لهم، 
ومساعدة طوال األسبوع وعلى مدار الساعة، وتعويض سريع 
10 دفعات شهرية  6 أو  3 أو  جدًا، وأقساط تأمني مدفوعة في 
بدون فوائد. باإلضافة إلى ذلك، تقدم شركة تأمني الوفاء لزبنائها 
أتاح إطالق  الحوادث. فلقد  تدبير  الحلول لتحسني  العديد من 
خدمة اختيار الحلول إلى تقديم خدمات تتكيف مع كل نوع من 
الحوادث من أجل تلبية توقعات زبنائها. في قطاع السيارات، 
على  تعتمد  تعويض  حلول  عدة  بني  الخيار  عليه  املؤمن  يمتلك 
درجة السرعة املطلوبة" : التعويض السـريع "، وهي خدمة عالية 
السرعة تستند إليها عملية التعويض على أساس تقييم املراقب 
دون الحاجة لتنقل املؤمن عليه أوخدمة "وفا درايف" التي تقدم 

تعويًضا فورًيا
القضايا في أقل  التعويض الكالسيكية بتسوية  تسمح مسطرة 
من 5 أيام في حوالي % 90 من الحاالت. في عام 2017، وصل 
إجمالي رقم املعامالت إلى مستوى جديد بلغ 8050 مليار درهم 

.10.1 % بزيادة قوية بلغت 

خدمة اإلنجاد في كل وقت وحني
من خالل شركتها التابعة وفا إما لالنجاد، تعمل املجموعة في 
مجاالت املساعدة في مجال السيارات واملساعدة الطبية واملساعدة 
في الدفن، كما تقدم لحاملي وثائق التأمني خدمات سريعة وفعالة 
للحصول على املساعدة املثالية. في سنة 2017، أطلقت وفا إما 

لالنجاد مخطط تطوير ملدة ثالث سنوات للفترة 2017-2019.
ليشمل  إما لالنجاد عرضها من خالل توسيعه  وفا  أثرت  كما 
جاريا  التابعة  الشركة  العام، سجلت  هذا  االفريقية.  البلدان 
بزيادة  املكتتبة،  العقود  من  درهم  مليون   216 بقيمة  إجماليا 
100،000 ملف مساعدة مفتوح. كما  % 17 وأكثر من  قدرها 
" بإقامة شراكة استراتيجية مع فاعل  " وفا إما لالنجاد  قامت 

بنكي رئيسي خالل هذا العام الجاري.



إنـجــازات
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» My Wafy «، تطبيق في تطور مستمر
ابتكار  My Wafa من خالل إدماج  2017، تطورت  في سنة 
جديد. بفضل خدمة تحديد املوقع الجغرافي، الذي يسمح اآلن 
للمستخدم باالتصال وإرسال املوقع الدقيق لسيارته في الوقت 
الحقيقي مرفوقا بمساعد ذكي، وفي حالة الصدمة املفاجئة، فإن 
هذا األخير يرسل تلقائيا اإلحداثيات الجغرافية للزبون لخدمته 
بتجاوز  قام  إذا  السائق  تنبيه  أيضا  للتطبيق  ويمكن  لإلنجاد. 

السرعة املسموحة.

فاز تطبيق My Wafa بجائزة Silver ألفضل ابتكار رقمي في 
حفل جوائز Moroccan Digital Awards. وتعد هذه الجائزة، 
من  األولى  األفريقية،  الرقمية  القمة  بمناسبة  تقديمها  تم  التي 

نوعها ملكافأة شركة تأمني أفريقية.

» Wafa Santé «، التطبيق املحمول الجديد
الذين يستفيدون  للمنخرطني  تطبيق مجاني  Wafa Santé هو 
من وثيقة التأمني الصحي ملجموعة تأمني الوفاء. يسمح التطبيق 
للمنخرطني بالوصول إلى املعلومات في الزمن الواقعي )سجالت 
األمراض، املستفيدون، النفقات املصروفة، التعويض، معلومات 

إضافية ...).

 App على  املتوفرة مجاًنا   « Wafa Santé « وتحسن خدمة 
Store و Google Play، من تجربة الزبناء، وتزيد من إنتاجية 
الوسطاء واملكاتب الخلفية وينفذ االتصاالت املستهدفة والتسويق 
الرقمي. ويعمل تطبيق Wafa Santé على تحسني تجربة الزبناء 
وخبرتهم، والزيادة من إنتاجية الوسطاء واملكاتب الخلفية وتنفيذ 

االتصاالت والتسويق الرقمي املستهدف.

خدمة ادخار مناسبة ومتطورة
يمثل االدخار املتطور ابتكارا في السوق املغربية وعلى صعيد 
» مخطط التعليم » و » العصر  منتجات االدخار والتأمني البنكي 
الذهبي لالدخار ». وهو عبارة عن خيار متاح للزبناء للرفع من 
االشتراكات الدورية  السنوية تلقائًيا، وذلك اعتماًدا على قدراتهم 
املالية. وستضاف أربع درجات سنوية  إلى املساهمة الدورية 
والتراكمية القائمة : 20 درهم، 40 درهم، 60 درهمًا أو 100 درهمًا.
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300	000 7,1

الـمقـاوالت

دائما ما كانت املواكبة الدائمة للمقاوالت كيفما كان حجمها في قلب اهتمامات مجموعة التجاري وفا بنك. 
إذ تعمل املجموعة على تعزيز قدرتها على تلبية تطلعات هذه الفئة من الزبناء من خالل تزويدها 
بمجموعة من املنتجات والخدمات املالية املناسبة، واألدوات الرقمية لتحسني تفاعلها مع البنك، 

وتقديم املشورة والتدريب لدعم تطويرها بشكل فعال.

تعـزيز مـواكـبة الـمقاوالت الصغـرى
وتشـجيع سيـاسة القـرب

2010، شرعت مجموعة التجاري وفا بنك في االشتغال على برنامج طموح لتطوير مجموعة كاملة من  منذ سنة 
2017، عزز البنك دعمه للشركات  الخدمات البنكية اليومية وتمويل مشاريع تطوير املقاوالت الصغرى. في سنة 

الصغرى، الزبونة وغيرها، واعتمد في هذا املسعى على قيم القرب واألبعاد االجتماعية القوية.

الـمقـاوالت الصغـرى  الـمقاول لدعـم  مـراكـز دار 
الـزبونة وغـيرها

سعيا منها لدعم املقاوالت الصغرى، تم افتتاح 3 مراكز متخصصة 
» دار املقاول « على التوالي في مدن أيت ملول وطنجة والجديدة. 
وهي عبارة عن مراكز للخبرة والدعم والتكوين واالستشارة، بالنسبة 
للراغبني في إنشاء املقاوالت، وتطوير املشاريع، والوصول إلى األسواق، 
وتفعيل آليات الدولة املخصصة لدعم املقاوالت الصغرى. وتعمل 
 Daralmoukawil.com هذه املراكز على إثراء خدمات منصة
املجانية التي تم إطالقها في عام 2016. باإلضافة إلى مراكز دار 
املقاول، تم خلق مراكز أخرى مخصصة لـلمقاوالت الصغرى بعدد 
يبلغ 120 مركًزا، والتي تشكل جزًءا من الشبكة البنكية للمجموعة 
في جميع أنحاء اململكة وتتبنى شعار القرب واالستماع واإلرشاد.

   مليار درهم
من القروض املمنوحة لفائدة

500 32 مقاولة صغرى
زيـارة لـموقـع

Daralmoukawil.com

5	000
مـقـاول في مـراكـز

دار الـمقـاول

تـدريـب

الـمـقــاوالت مـواكـبـة 
أيا كـان حجـمـها



Assistance 7 j/7, 24 h/24 et indemnisation en 48 h

Multirisques

La meilleure assurance 
pour tous les Pros

Wafa de Wafa Assurance

Nouveau et exclusif

pour les TPE et professionnels

Wafa Assurance - Entreprise régie par la loi 17-99, portant code des assurances - Société anonyme au capital de 350 000 000 DH - 1, boulevard Abdelmoumen - Casablanca. RC 31719.
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Plus d’informations chez votre assureur‑conseil
ou au 080 100 30 30* ou sur wafaassurance.ma

إنـجــازات
2017

رقمـنة طلـبات القـروض
لتسهيل خدمة منح التمويالت وتمكني زبائنه من الحصول على 
القروض عبر االنترنت، قام التجاري وفا بنك برقمنة عملية منح 
إنشاء منصة داخلية  للمقاوالت الصغرى، من خالل  القروض 
إلدارة جميع طلبات القروض دون استثناء، ومنح القروض على 

أساس وثائق منسوخة واإلصدار التلقائي للضمانات.

» وفا برو « حماية أفضل للمقاوالت
حالة  في  الشركة  بها  تتكلف  التي  الضمانات  إلى  باإلضافة 
الحريق أو التلف املائي أو السرقة أو الحوادث املتعلقة بالشغل، 
» تأمني  الذي أطلقته شركة  » وفا برو «،  املتنقل  التطبيق  فإن 
الوفاء « وتم تسويقه من لدن الشبكة البنكية، يهدف إلى تسهيل 
الحياة ألرباب العمل الصغار من خالل توفير الدعم على مدار 
الساعة طيلة أيام األسبوع وتبسيط اإلجراءات اإلدارية لإلبالغ 
عن الضرر وتقييمه وحماية األشخاص و املمتلكات غير املتضررة.

» مـواعيد خاصة بالـمقـاوالت الصغـرى « لتحسيس 
أفضـل

يكمن الهدف من هذه اللقاءات املنظمة تحت شعار » دعم فعال 
لـمقاوالتنا الصغرى «، هو تقديم التدابير الشاملة التي ينهجها 
املقاوالت الصغرى  لدعم  التحديد  بنك على وجه  التجاري وفا 
2017، تم تنظيم ما ال يقل  في نموها وتعزيز تنميتها. في عام 

20 تظاهرة بمشاركة مكثفة للزبناء. عن 

الـمواكـبة الـمخصصة للنساء » املقاوالت «
تم توقيع اتفاقيتني مع الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات 
وشبكة النساء املقاِوالت لدعم املقاَوالت الصغرى. ومن خالل هذه 
االتفاقيات، يتكلف التجاري وفا بنك بدعم املقاوالت الصغرى املوجهة 
من قبل هؤالء الشركاء في تطورها ومنحها إمكانية الوصول إلى 
بما  يقدمونها  التي  الخدمات املختلفة  املقاول وإلى  مراكز دار 
في ذلك املعلومات والتداريب وخبرات املستشارين املتخصصني 

ومنصة الربط، باإلضافة إلى عرض منتجات وخدمات معدلة.

مساعدة الـمقاوالت الصغرى الـمتعـثرة
2017 دعمه إلعادة الهيكلة  يواصل التجاري وفا بنك في سنة 
املالية للشركات من خالل برنامج » صندوق الدعم املالي للمقاوالت 
الصغــرى واملتوســطة « وذلك ملعالجة صعوبات التدفق النقدي 
تأجيل  مع  مخفضة،  بأسعار  املشترك  التمويل  مع  للشركات، 
2017 بإطالق  التسديد وشروط سداد أطول. كما تميزت سنة 
برنامج سمعي بصري جديد بعنوان » أنا معاك «، والذي سيذاع 
على القناة الوطنية املغربية 2M مساء كل ثالثاء. وهو عبارة عن 
نوع من برامج تلفزيون الواقع والذي سيتطرق أسبوعيا ملوضوع 
تواجه  الخ(  تاجر، صاحب املشروع،  )حرفي،  مقاولة صغرى 
2017، تم  مشكلة التغلب على الصعوبات أو التطوير. في سنة 
8 مقاوالت صغرى من خالل خطة عمل وتدريب فردي.  مرافقة 
3.5 مليون  وقد سجل البرنامج مشاهدة تلفزيونية وصلت إلى 

مشاهد لكل حلقة.
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	+	2	000
زبون جديد من الـمقاوالت 

الصغيرة و الـمتوسطة

16,8

باعتبارها شريكا تاريخيا للمقاوالت الصغيرة واملتوسطة وللمقاوالت الكبرى، جعلت 
مجموعة التجاري وفا بنك من عملها املوجه لهذه الفئة من الزبناء محورا رئيسيا لتنميتها. 
وفي سنة 2017، سجلت املجموعة أزيد من 2000 زبون جديد من املقاوالت الصغيرة و 
املتوسطة، مخصصة لها غالفا قدره 16,8 مليار درهم من القروض، وهو ما يعادل تطورا 
نسبته % 7,4  من حيث الجاري مقارنة مع سنة 2016. من ناحية أخرى، عززت املجموعة 
مناهجها لخلق القيمة بالنسبة لشركات األعمال الزبونة، عبر تزويدها بحلول مبتكرة في 
مجال التمويل وتدبير التدفقات و مواكبتها في تحولها الرقمي. وفي سنة 2017، سجلت 
القروض الجارية املتوسطة املمنوحة للمقاوالت الكبرى نموا إيجابيا بالنظر لكبح القدرة 

على توزيع القروض من خالل قيود تنظيمية. 

       مليار درهم : 
الغالف املالي املخصص للمقاوالت 
الصغيرة واملتوسطة في سنة 2017

مـواكبة دائمة للمقاوالت الصغيرة والـمتوسطة 
وللمقاوالت الكبرى 

الـمخططات األربع للمقاوالت الصغيرة واملتوسطة، مسرعات نمو األعمال

الـمقـاوالت

2017 برنامجا شامال تحت اسم » مخطط املقاوالت الصغيرة واملتوسطة «،  أطلقت املجموعة في سنة 
يرتكز على القرب واملواكبة املشخصة للمقاوالت. وتم تفعيل املواكبة املناسبة لهذا البرنامج وفق مقاربة 
قطاعية وموضوعاتية تسمح بتقديم إجابة مواتية الحتياجات وتطلعات كل قطاع أو انشغاالته بغية املساهمة 

بشكل فعال في تطويره.

مخطط RELÈVE : هو عرض شامل ومندمج موجه للفاعلني 
في تفويت وشراء املقاوالت، انطالق من خدمات التحسيس واإلخبار 
إلى التمويل وتفعيل إجراءات املواكبة قصد تحقيق الخلف املقاوالتي 
وضمان استمرارية املقاولة. ويعتبر هذا العرض جوابا شافيا وفعاال 

لالحتياجات املتعلقة بشراء املقاولة وبيعها وتفويتها.

مخطط OFFSHORE : يأتي هذا املخطط ملواكبة تطور املقاوالت 
األجنبية املستقرة باملغرب واملقاوالت املغربية العاملة في املناطق 
الحرة. ويقوم هذا املخطط الجديد على خدمات البنك التجاري 
الخاصة  اليومية والحلول  البنكية  أوفشور، واملعامالت  الدولي 
بتمويل النشاط في املنطقة الحرة بالعمالت الصعبة و منتجات 

للتأمني واإلنجاد واالتفاقيات والعروض التفضيلية لألجراء.

مخطط AUTOMOTIVE : هو عرض مخصص للمستثمرين 
املحليني واألجانب في صناعة السيارات ويتضمن حلوال لتمويل 
االستثمارات أونشور وأوفشور وحلوال خاصة لتمويل التشغيل. 
ويتضمن هذا العرض كذلك آليات للمواكبة من خالل خدمات وشبكات 
األعمال ملساعدة فاعلي صناعة السيارات على رفع تحديات النمو 

والتنافسية.

بالقطاع  مناسب خاص حصريا  الخير : هو عرض  مخطط 
الزراعي ويقدم باألساس حلوال للتمويل تتضمن تدابير خاصة بكل 
سلسلة إنتاجية. وتم التركيز على 8 سالسل إنتاجية ذات املؤهالت 
القوية كسلسلة الخضر والفواكه والحوامض وأشجار الزيتون و 

التمور و الحليب واللحوم الحمراء والزراعات الصناعية.
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DIRIGEANTS DE PME
BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT ?
NOUS AVONS UN PLAN

من  200	7
عضو إلى غاية 

متم 2017
هيئة للمـواكبةشـركـة

شبكة واسعة تضم أزيد 

» التجاري بيزنس لينك «، أول شبكة لألعمال بني الفاعلني األفارقة
باعتبارها ثمرة شراكة استراتيجية بني مجموعة التجاري وفا بنك ومجموعة Bpifrance والتي تم إطالقها في 
نونبر 2016، تعتبر التجاري بيزنس لينك أول منظومة إفريقية على الصعيد اإلفريقي ضمن Euroquity التي تقدم 

خدمات ذات قيمة مضافة عالية ملواكبة نمو املقاوالت. ويكمن الهدف 
منها في ربط عالقات العمل بني حاملي املشاريع والشركات على 
اختالف فئاتها وقطاعات نشاطها وشركاء في تطورها ومستثمرين 
باحثني عن فرص استثمارية. وتضم هذه املنظومة 500 عضو 
إلى غاية متم 2017 وتمكن من الولوج إلى شبكة واسعة تضم 
أزيد من 7200 شركة و 1200 مستثمر و 850 هيئة للمواكبة 
)هيئات حاضنة و مسرعون لألعمال ومكاتب استشارة مالية...(.
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الـمقـاوالت

الخدمات البنكية للشركات الكبرى
منح الشركات الكبرى نقطة وحيدة للولوج إلى مختلف 

مهن املجموعة
قام التجاري وفا بنك بإعادة تنظيم هيئته للخدمات البنكية للشركات 
الكبرى، من خالل تعزيز أوجه التكامل بني مختلف الهيئات التي 
يستهدف نشاطها املقاولة الكبرى. فباتت هذه األخيرة تتوفر على 
نقطة وحيدة للولوج إلى مختلف املهن البنكية املتخصصة. ولهذا 
الغرض، تم نقل معامالت 280 مقاولة زبونة صوب مراكز األعمال، 
كما تم تثمني وظيفة املكلفني باألعمال من خالل إشراكهم في التطوير 

التجاري ملحفظة زبنائهم.

التدبير النقدي
تدبير التدفقات بكل سهولة

واصلت مجموعة التجاري وفا بنك هذه السنة تجهيز املقاوالت بحلول 
مبتكرة واقتراح تتبع مشخص بغية مواكبتها في تدبير تحصيل األداءات 
اإللكترونية وتحسني خزينتها وتحولها الرقمي. وواصلت املجموعة 
تطوير بوابة e-banking الخاصة بالخدمات البنكية اإللكترونية 
و بوابة m-banking الخاصة بالخدمات البنكية على الهاتف النقال، 
عبر تعزيزها بالعديد من مصدري الفواتير والشركاء، وذلك بغية تنويع 
خدماتها لألداءات اإللكترونية. وسجل نشاط تدبير النقد خالل السنة 
املالية 2017 منجزات جد إيجابية. وتطور صافي مجموع اإليرادات 
املصرفية للتدبير النقدي بنسبة %29,6 إلى غاية 31 دجنبر 2017.

تمويل التجارة
مواكبة املقاوالت املحلية والدولية عبر خدمات مبتكرة 
ملساعدة الزبناء على التدبير الفعال لخزينتهم على صعيد مختلف 
األسواق، واصل بنك املعامالت للمجموعة تزويد املقاوالت الزبونة 
بخدمات مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية. وهكذا، تميز نشاط تمويل 
التجارة في املغرب بتطور صافي مجموع اإليرادات املصرفية بنسبة 
% 9,7  وتحسني حصة السوق من حيث عمليات إعادة التمويل بالعمالت 
من %18 إلى %23. وعلى مستوى املصارف التابعة للمجموعة على 
الصعيد الدولي، عكفت املجموعة هذه السنة على وضع تدابير لقيادة 
األنشطة في 3 مصارف تابعة للمجموعة وهي الشركة البنكية إلفريقيا 
الغربية بالسينغال ومصرف السينغال والشركة البنكية إلفريقيا الغربية 
بالبنني. كما أطلقت بداية لهذا الورش في التجاري وفا بنك مصر 
لتزويدها بمنصة لتمويل التجارة. من ناحية أخرى، يقدم التجاري وفا 
بنك أوروبا عبر هيئته غلوبال ترايد فينانس منتجات وخدمات للشركات 
املصدرة واملستوردة التي تربطها عالقات عمل بأوروبا وإفريقيا. كما 
يواكب املقاوالت األوروبية في التعرف على شركاء بإفريقيا وكذا في 
التحكم في املخاطر املتعلقة بالعمليات املنجزة على الصعيد الدولي. 
وفي سنة 2017، سجل التجاري وفا بنك أوروبا إنتاجا إجماليا 
للشركات الكبرى قدره 2237 مليون يورو، أي بتطور نسبته % 34 +.

+29,6%

+	9,7%
صافي مجموع اإليرادات 
املصرفية لتمويل التجارة

صافي مجموع اإليرادات 
الـمصرفية للتدبير النقدي



1,2

45%

100

البنك أوفشور
منجزات متميزة للبنك التجاري الدولي 

حقق البنك التجاري الدولي أوفشور منجزات متميزة خالل السنة 
املالية 2017، وذلك على الرغم من االنخفاض القوي لسعر الفائدة 
باليورو. كما احتل البنك موقع الصدارة في املنطقة الحرة من حيث 
حصته في السوق سواء من حيث الودائع )% 51( أو التعهدات 

.)35 %(

األبحاث والدراسات
شركة تابعة جديدة لتغطية األسواق املالية بإفريقيا

بغية مواكبة التطور املتسارع للمجموعة في إفريقيا وتنويع عرضها 
من الخدمات بقيمة مضافة كبيرة، تم إحداث شركة تابعة جديدة 
خاصة باألبحاث تحت اسم Attijari Global Research. وتروم 
هذه األخيرة، ضمان تغطية متعددة األصول واملناطق. ويتعلق األمر 
بتغطية املواضيع املاكرو اقتصادية وتلك املتعلقة بأسعار الصرف 
واألسهم واملواد األولية وإعداد استراتيجيات تخصيص األصول 
على مستوى املغرب واالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا 
واملجموعة االقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا ومصر وتونس. كما 
يتجلى الهدف في إحداث مركز لألبحاث بصيت عالي على مستوى 
إفريقيا ويشمل اختصاصه األسواق اإلفريقية. وتماشيا مع املعايير 
الدولية على مستوى الحكامة واالستقاللية واإلصدارات، ستقدم 
Attijari Global Research قيمة مضافة حقيقية ملختلف 

فئات املستثمرين.

تدبير األصول
تعزز شركة تدبير الوفاء بشكل دائم موقعها الرائد على مستوى 
التدبير الجماعي لالدخار، سواء من حيث الحجم أو مقاربتها 
متعددة الخدمات أو نقل مهاراتها الفريدة من نوعها. وفي سنة 
2017، اجتازت تدبير الوفاء ألول مرة عتبة 100 مليار درهم على 

مستوى الجاري تحت التدبير. كما حصلت الشركة على التدبير 
املفوض ملبلغ 2,5 مليار درهم، لحساب زبونني مؤسساتيني. من 
ناحية أخرى، أكدت وكالة فيتش للتصنيف خالل هذه السنة تنقيطها 
الوطني » الجيد « املقدم لشركة تدبير الوفاء على صعيد تدبير 
االستثمار. ويتوج هذا التصنيف التجربة التي راكمتها الشركة 

لسنوات وموقعها الرائد في السوق املغربية.

حفظ السندات
في إطار حرصها الدائم على التقرب من زبنائها واالستماع لحاجياتهم، 
طورت وظيفة حفظ السندات آليات إلعداد التقارير موجهة للمصدرين 
وحاملي السندات، مما يسمح لهم بتتبع شفاف لتنفيذ عملياتهم. 
وفي سنة 2017، وصلت حصة املجموعة من حيث حفظ األوراق 
املالية إلى % 34، برقم معامالت قدره 102 مليون درهم، مما 
يؤكد موقعها الرائد في هذا املجال. وبلغت أصولها تحت الحفظ 
528 مليار درهم. وتم تتويج نشاط حفظ األوراق املالية للمجموعة 

ألول مرة من طرف مجلة » Global Custodian « ونالت ثالث 
جوائز توجت جودة خدماته على مستوى كافة سلسلة السندات 
برسم السنة املالية 2017. وهكذا، تميزت املجموعة في ثالث فئات : 
فئة » Outperformer-Market « و » Outperformer « و 
» Global Outperformer « بفضل مجهود تجاري مستدام 

ومعالجة تشغيلية جيدة إلى جانب توفرها على نظام معلوماتي فعال.

االستثمار في البورصة
واصلت وفابورس هذه السنة نشاطها القريب من زبنائها قصد 
مدهم بتجربة فريدة عبر الجمع بني عدة قنوات. سواء على األنترنت 
أو عبر الهاتف، تمكن وفابورس زبنائها من مساعدة في كل حني 
 ،2017 بالبورصة. وفي سنة  وعلى مستوى جميع عملياتها 
تجاوزت وفا بورس %45 من حصة السوق على مستوى 
سوق البورصة اإللكترونية وسجلت أزيد من 1,2 مليار درهم 
تحت التدبير. ومن جهتها، عالجت التجاري للوساطة حجما قدره 
17,9 مليار درهم في البورصة، بارتفاع نسبته 13,8% 

2016. وحصلت الشركة التابعة للمجموعة للسنة  مقارنة مع 
الرابعة على التوالي على جائزة » القيمة األكثر تداوال « في 

بورصة الدار البيضاء التي يمنحها اتحاد البورصات العربية.

       مليـار درهـم
جاري تحت التدبير

    مليـار درهـم
أصول تحت التدبير

حصة السوق على مستوى 
البورصة اإللكترونية
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الـمقـاوالت

إنـجــازات
2017

مواكبة املقاوالت في السوق املالية
 »Attijariwafa bank Global Capital Markets « تواصل شركة
تطوير عرض شامل خاص » باألسواق« يتضمن منتوجات ألسعار 
الفائدة والصرف والقروض واملواد األولية واألسهم والخزينة. في 
سنة 2017، وحرصا على تسهيل معامالت السوق والتحسن املستمر 
 Attijariwafa bank Global «  لجودة الخدمة، أطلقت شركة
Capital Markets« منصتها اإللكترونية » in-house « ملعالجة 

عمليات الصرف. فبات بإمكان الزبناء في الزمن الواقعي االطالع على 
أسعار السوق بالدرهم مقابل العمالت الرئيسية ومعالجة عملياتها 
بطريقة إلكترونية. وسجلت الشركة هذه السنة 716 23 عقدا تمت 
معالجته في األسواق املنظمة ) شيكاغو، لندن...( في مجال تغطية 
مخاطر املواد األولية ) النفط، املعادن النفيسة واملعادن األساسية 

والزراعة،إلخ(.

فواتير، ثاني شبكة للتحصيل في الـمغرب
من أجل تقديم قناة جديدة للتحصيل لفائدة املقاوالت واإلدارات 
العمومية، أطلق التجاري وفا بنك في سنة 2016 خدمة » فواتير«. 
وتسمح هذه الخدمة ملصدري الفواتير بالتدبير اإللكتروني لعملياتهم 
الخاصة بتحصيل ديونهم عبر نقط قائمة الذات. وتضم عالمة فواتير 
حاليا 1696 نقطة للخدمات، كما أضحت في ظرف سنة واحدة فقط 
ثاني شبكة للتحصيل في اململكة على مستوى التغطية. وفي سنة 
2017، تم أداء ضريبة سنوية واحدة للسيارات من أصل ثالثة عبر 

قنوات املجموعة. كما تطورت املعامالت املنجزة بنسبة % 205+ 
من حيث العدد و % 171+ من حيث الحجم.

تحسني تدبير األسطول
أطلقت شركة تأمني الوفاء عرضا جديدا للتأمني الشامل ألسطول 
السيارات بسعر تفضيلي خاص باملقاوالت. ويشتمل على ضمانات 
مبتكرة كخيارات جديدة وخدمات لإلنجاد تتماشى و جميع االستعماالت، 
بما في ذلك العربات ذات الوزن الثقيل، مع امتياز االستفادة من تطبيق 
لتدبير األسطول يتم تشكيله حسب قطاع النشاط. من ناحية أخرى، 
قامت وفا إل إل دي، الشركة التابعة للمجموعة والفاعل املرجعي 
في سوق التأجير طويل األمد، خالل سنة 2017 بالبدء في تشغيل 
أزيد من 1535 عربة جديدة و قامت ببيع أزيد من 1025 عربة، أي 
بأسطول إجمالي بلغ 5414 عربة مع متم السنة املالية، مما يوافق 

حصة في السوق تقدر بأزيد من % 18.

753

40

       مليـار درهـم :
حجم الصرف

   مليـار درهـم :
حجم مشتقات الصرف

أول ماسك للدفاتر برسم إصدارات 
سندات الخزينة املغربية



92	852 643	790

لـدفع  ا مسبـقة  بطـاقة   » Attijari’Money  «
  100 ٪ ورقـمـية 

تشتمل هذه البطاقة الجديدة على 5 عمالت مختلفة وهي اليورو  والدوالر 
األمريكي والجنيه اإلسترليني والدوالر الكندي والفرنك السويسري. 
ويمكن تعبئة البطاقة عبر األنترنت بالولوج إلى فضاء الزبناء عبر 
األنترنت أو الجوال وتمكن خدمة » Attijari’Money « مستفيديها 
من القيام بسحوبات بنكية بكل أمان في سائر شبكة ماستركارد.  

Trans’carte عرض •

هو عرض لتحويل املال باستعمال البطاقة البنكية عبر جهاز أداء 
إلكتروني في بلجيكا وهولندا وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا لتسهيل 

تحويل األموال عند قيام الزبناء بمشترياتهم.

• من الكاش إلى الكاش

هو حساب ادخار على دفتر  إلكتروني يسمح بالقيام بتوظيفات 
تحت الطلب تنتج عنها مردودية وبدون التزام في املدة ويمكن من 

تشكيل ادخار في املغرب.

• باك بال حدود توفير

هو عرض شامل مرتبط بحساب على دفتر إلكتروني يوضع تحت 
تصرف املغاربة املقيمني بالخارج. ويضم الباك أهم املنتوجات والخدمات 

البنكية التي تتوافق مع الحساب على الدفتر.

• باك بال حدود عملة

هو عرض شامل يضم تشكيلة من الخدمات البنكية ومرتبط بحساب 
بالدرهم القابل للتحويل للمغاربة املقيمني بالخارج.

نكون دائما األقرب منكم باعتماد نموذج جديد للتوزيع 
في سنة 2017، وتجسيدا لطموحه لالرتقاء إلى مصاف البنوك 
األوروبية الكبرى، بدأ التجاري وفا بنك أوروبا إعادة تنفيذ نموذجه 
في التوزيع. ويتمحور املشروع حول أربعة محاور. يتعلق األمر بإعادة 
صياغة الشبكة القائمة الذات بإحداث نموذج وكاالت جديد، وتعزيز 
طاقات البيع املتنقلة وتطوير البنك عن بعد وتحسني تدبير العالقة مع 
الزبون. ويتم تفعيل ذلك بواسطة برنامج إدارة العالقة مع الزبناء 

CRM، وهو حل فعال يمكن من التركيز على العالقة مع الزبون.

إنـجــازات
2017

طورت مجموعة التجاري وفا بنك خبرة في مجال مهن الخدمات البنكية للمهاجرين وتمويل التجارة ونسجت شبكة 
واسعة في مختلف البلدان. وفي سنة 2017، واصل التجاري وافا بنك في أوروبا تطوير خطته االستراتيجية املسماة 
»Afriway « وهو يطمح في أن يصبح بنكا مرجعيا في قطاع الخدمات البنكية للمهاجرين. وذلك باقتراح حلول 
مجددة على زبنائه لتحويل أموالهم ومواكبتهم في طلبات إدارة حساباتهم البنكية والتأمني والتمويل والتوفير التي 

يقومون بها يوميا.

مواكبة الجاليات اإلفريقية

للمهاجرين البنكية  الخدمات 

معـامالت التحـويل زبنـاء التقسيط
لتـقسيط با
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نحـن دائـمـا قـريبـون
من زبنـائـنا

حمالت تواصلية رقمية

للترويج لعروضه املتنوعة وتعزيز قربه من زبنائه يقوم البنك على طول السنة بحمالت تواصلية مع 
العموم تتضمن اإلعالنات والصحافة والويب والتلفزة والراديو ومواقع التواصل االجتماعية... كما 
تنظم أنشطة للقرب خارج تغطية اإلعالم بصفة منتظمة إلقامة وتوطيد الصلة املباشرة مع الزبون.

للترويج لعروضه املتنوعة وتعزيز القرب من الزبناء، أعاد التجاري وفا بنك خالل سنة 2017 سن 
استراتيجية التواصل التي كان يعتمدها من خالل الجمع بني اإلعالم التقليدي والرقمي. وهكذا، 
قامت املجموعة بمراجعة منصاتها الرقمية وعززت من وجودها على مواقع التواصل االجتماعي 

لتسهيل التواصل مع الزبناء ولتحسني جودة انتشار عروضها. 

تتويج حملة البنك ليك
إقامة  ليك خالل  البنك  حملة  توجت 
مهرجان كريستال إفريقيا بفضل دقة 
وتميز املحور الخالق لحملتها وبفضل 
نجاعة استراتيجيتها في اإلعالم وتكييفها 
مع محتوى وهدف الرسالة )الحملة املتكاملة(. 
كما توجت البنك ليك أيضا في لندن بمناسبة انعقاد منتدى ماستركارد 

للشرق األوسط وشمال إفريقيا 2017.

أول سلسلة مالية عبر الويب
أطلقت وفا كاش أول سلسلة مالية عبر الويب في املغرب )ألف ليلة 
10 ماليني مشاهدة  وليلتني( التي عرفت نجاحا واسعا ببلوغها 
على شبكة اإلنترنت. وبذلك كانت الشركة التابعة أول مؤسسة 
مالية في املغرب تنجز إنتاجا سينمائيا مخصصا لألنترنت. وهو 

منتوج متميز  وهزلي من إخراج وأداء فرقة مغربية ٪ 100.

وفا إموبليي في وضعية الواقع االفتراضي
» لكي تتحول مشاريعكم إلى حقيقة « هو العنوان الجديد للحملة 
املؤسساتية التي أطلقتها » وفا إموبليي « في 2017. وقد خطت 
الواقع  لنظارات  باللجوء  املستقبل  نحو  التابعة خطوة  الشركة 

االفتراضي.

مواقع إلكترونية مؤسساتية في حلة جديدة
ظهرت املواقع املؤسساتية للعديد من فروع املجموعة في حلة جديدة 
هذه السنة. وقد طور كل من التجاري وفا بنك أوروبا والتجاري 
للوساطة ووفا إموبليي ووفا إيما لإلنجاد منصاتها اإللكترونية 
ملنح املزيد من السهولة والراحة في االستعمال لزبنائها.  ولكونها 
سهلة ومريحة وزاخرة باملعلومات أصبحت املواقع الجديدة تستجيب 
إلى العادات االستهالكية للزبناء بفضل تصفح مبسط ومحتوى 

غني ومهيكل.

Communication & proximité



تـظـاهرات لـمد جـسـور الـلقـاء
مع الـزبنـاء

من أجل تعزيز قربه من الزبناء وااللتقاء بهم وبالزبناء املفترضني وباملجموعات وبمختلف منظومات 
األعمال االقتصادية، تنظم مجموعة التجاري وفا بنك سنويا تظارهات واسعة النطاق كما تنظم كذلك 
جوالت جهوية وقوافل، إلخ وتشارك املجموعة كذلك في تظاهرات كبرى ومتعددة على الصعيدين 

الوطني والدولي. 

صناعات السيارات، تظاهرة لربط عالقات العمل
عزز التجاري وفا بنك من آلية دعم منظومات السيارات من خالل 
تنظيم تظاهرة لربط عالقات العمل الخاصة بهذا القطاع. وأكدت هذه 
املبادرة التي نظمت في موضوع » منظومة عمل صناعة السيارات 
في املغرب، فرص االستثمار في مجال صناعي صاعد « رغبة 
مجموعة التجاري وفا بنك في مواكبة دينامية النمو التي يعرفها 
القطاع املوضوع في قلب استراتيجيتها واملساهمة بدرجة كبيرة في 
تنظيم العالقات بني مصنعي السيارات واملوردين املحليني واألجانب.

» Les Rendez-vous du Patrimoine « تظاهرة
باعتباره فضاء ثقافيا حقيقيا، نظم بنك الخواص املميزين هذه 
السنة من جديد العديد من اللقاءات الثقافية نذكر منها تظاهرة 
» Les Rendez-vous du Patrimoine «. وقد تمحورت 
دورة من املحاضرات حول مواضيع تهم تحويل ممتلكات األسرة 
لفائدة األجيال الجديدة. كما نظم البنك كذلك لقاءات تخصصية 

حول األسواق املالية والتأمني البنكي.

» Attijari Tour « قافلة مرجعية

نظم التجاري وفا بنك أوروبا للسنة السابعة على التوالي قافلته 
وإيطاليا  وبلجيكا وإسبانيا  » Attijari Tour « نحو فرنسا 
وهولندا. وقد زارت الفرق التجارية خمسة دول من أجل االلتقاء مع 
الجالية اإلفريقية التي توجد في مناطق جغرافية بعيدة عن الوكاالت.  

والهدف من ذلك هو كسب وفاء الزبناء واستقطاب زبائن جدد.

وقد استمرت قافلة » Attijari Tour « خالل الفترة الصيفية في 
املغرب في املناطق التي تشهد تدفقا كبيرا للمغاربة املقيمني بالخارج.

الـمنتدى الدولي للطالب
عرفت مشاركة التجاري وفا بنك في منتدى الطالب املغربي نسخة 
2017 من جديد نجاحا واسعا. وقد ركز البنك، وهو شريك وفي 
لهذه التظاهرة، هذه السنة على بنكه اإللكتروني معززا وجوده 
في أربع مدن وهي الرباط ومراكش وفاس والدار البيضاء ليروج 

ملنتوجه البنك ليك وسط الطلبة.
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TOUS CONCERNÉS PAR UNE 
EXPÉRIENCE CLIENT AUGMENTÉE 

الجودة وإرضاء الزبون

تسعى مجموعة التجاري وفا بنك للتميز من خالل قدرتها بأن تشكل فريقا واحدا مع زبنائها في جو 
يسوده اإلنصات والوفاء، كما تسعى لتواصل برفقتهم بناء عالقة ثقة متينة. لذا جعلت من إرضاء 
زبنائها أولوية وذلك بالسهر على جودة عرضها للمنتوجات والخدمات وباالعتماد على االبتكار لكي 

تتم معالجة كل الشكايات بشكل سريع.

إقـامـة عـالقـة 
ثـقـة مسـتـدامة

تطوير معالجة شكايات الزبناء
تشكل املعالجة الفعالة للشكايات أحد أفضل الوسائل إلرضاء 
الزبناء وكسب إخالصهم. وقد أنشأ البنك قنوات مختلفة للتوصل 
بشكايات الزبناء وذلك من خالل الوكاالت البنكية ومراكز العالقة مع 
الزبناء ومواقع التواصل االجتماعية والرسائل والفاكس والرسائل 

اإللكترونية...
لقد تم إحداث مركز للعالقة مع الزبناء ، وهو عبارة عن خدمة 
مجانية ويمكن التواصل معه ستة أيام في األسبوع، بحيث يقوم 
بالعديد من العمليات مثل تقديم املعلومات واملساعدة عبر اإلنترنت 
والتعرض على البطاقات واستقبال الشكايات. وفي سنة 2017، 

استقبل املركز وعالج أزيد من 000 284 مكاملة. 

وقد أطلق هذه السنة أيضا على صعيد املجموعة في املغرب ورشا 
تقليص زمن معالجة  الشكايات. وقد مكن من  لتحسني معالجة 
الشكايات إلى أكثر من ٪50 باملقارنة مع سنة 2016 وقد رفع 
من معدل إرضاء الزبناء بالنظر إلى جودة معالجة شكاياتهم إلى 

٪71 مقارنة بـ ٪58 في 2016.
تعزيز ثقافة الجودة داخل املجموعة

تعتمد ثقافة الجودة داخل التجاري وفا بنك على انخراط قوي 
للمستخدمني من خالل تدابير» CEV « أو ’’فيكم واثقون ‘‘. وتقوم 
مهمة هذا البرنامج على نشر سياسة الجودة للمجموعة داخل 
املؤسسات التابعة لها. ومن ثم كانت حملة » فيكم واثقون « في 
قلب الحمالت التحسيسية حول االستقبال الشخصي والهاتفي 
والرقمي للزبناء. ويساهم هذا البرنامج كذلك في التطوير من جودة 
معالجة الشكايات. وفي 2017، ضخ التجاري وفا بنك دينامية 
جديدة في تدابير » فيكم واثقون «. فأصبح املستخدمون الـ 150 
املكلفون بهذه التدابير حلقة وصل حقيقية داخل الشبكة وداخل 

الهيئات املركزية والشركات التابعة.



-50  % 
من وقت معالجة الشكايات 
في املغرب مقارنة بـ 2016

91	% 
من الزبناء تم إرضائهم 

في املغرب في 2017

	284	000
نداء من الزبناء تم إرضاؤهم 

في املغرب في 2017

اإلنصات للزبناء
 يقوم التجاري وفا بنك كل سنة من خالل برنامج اإلنصات للزبناء )PEC( بقياس مستوى 
رضا الزبناء املوجودين في الخارج وفي الداخل )بني شبكات البنك والشركات التابعة 
واملصالح املركزية(. وفي 2017، شمل هذا البرنامج الذي يتكون من استطالعات سريعة 
وأخرى بطيئة ومن مقاييس 800 15 زبون خارجي. وموازاة مع ذلك، أجريت 000 4 
مكاملة سرية و 561 زيارة سرية لقياس مدى جودة االستقبال الهاتفي والشخصي الذي 

يقدمه املستخدمون. وفي 2017 بلغ رضا الزبناء في مجمله في املغرب 91٪.

لوحـات رقـمـية لتقـييـم فـوري
لـرضا الزبنـاء

 وضعت وفاسلف داخل جميع وكاالتها أجهزة رقمية من أجل تسهيل عملية 
التقييم بشكل آني. وبذلك، يمكن قياس والتحكم في رضا الزبناء بسهولة، 
وبشكل سريع وآني من خالل تلك األجهزة، ويمكن بواسطتها كذلك تفعيل 
اإلجراءات التصحيحية في األوان وتحويل املنتقدين إلى مشجعني. وقد مكنت 
أيضا من تحفيز املستخدمني وخلق جو من التحدي بينهم وذلك بمنحهم 

مكافآت أو جوائز تذكارية.
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إسماعيل الدويري
املدير العام املنتدب 

قطب املالية والتكنولوجيا والعمليات

# االبتـكـار 
نبتـكـر لـنبـدع من جـديـد

ديناميته  من  بنك  التجاري وفا    يعزز 
االبتكارية خدمة لزبنائه، وذلك عبر إدماج  
جميع اإلمكانات التي يتيحها العالم الرقمي. 
إننا نحرص على استباق حاجيات زبنائنا 
وعلى خلق حلول بنكية جديدة لهم. لهذه 

الغاية، نحن نغير من طريقة عملنا ونطور من 
عملياتنا مع ضمان أمن العمليات لزبنائنا.



من أجل إعادة تصور مسارات جديدة رقمية للزبناء تعنى بالبيانات الضخمة والتحول الرقمي ملناهج 
العمليات وتطور أدوات وأساليب العمل...قامت املجموعة بتكييف نظم املعلومات وخلق تكنولوجيات 
جديدة وبنيات تحتية معلوماتية أكثر كفاءة لكي تمكنها من تقديم تجربة شخصية للزبون، مع الرفع 

من مستوى األمن املعلوماتي وخبرة املستخدمني.

التحـول من أجـل الـرفـع 
من األداء واألمـن الـمعلوماتي

استباق حاجيات الزبناء بفضل الخبرة في البيانات
أنشأت مجموعة التجاري وفابنك استراتيجيتها للبيانات من خالل 
إطالق منصة تحليلية جديدية تخضع للمعايير الدولية. والهدف 
منها هو دعم تطوير استعمال املعطيات الشخصية لتحسني جودة 
الخدمة املسداة للزبون ومنح املزيد من القرب مع حماية وتأمني 
معطياته بهدف كسب ثقته. وقد اقتضى تحقيق تلك األهداف تكريس 

الحكامة وتعيني مسؤول عن البيانات.

هندسة مالئمة  لنظم املعلومات وممارسات هندسية 
جديدة

راجعت مجموعة التجاري وفا بنك هندسة تطور نظام معلوماتها لكي 
تقترح تجربة متغيرة مع الزبناء وتوائم العمليات مع الخدمات التي 
تقترحها عليهم في اآلن نفسه، كما أحدثت نموذجا سريعا للتسليم 
وأكثر فعالية لتقليص وقت الوصول إلى السوق التجاري. فاملجموعة 
تعتمد على بنية موجهة للزبون وعلى انفتاح نظام املعلومات على 
الخارج على أساس قاعدة واجهة البرمجة متعددة القنوات وعلى 
مصنع رقمي يسمح بالتحكم في هذا االنفتاح على الخارج. وقد 
  »Devops اعتمدت كذلك في مشاريعها ممارسة » الديفوبس
بحيث يمكن هذا األخير من الرفع من وتيرة التسليم بفضل تعاون 

متني بني املنفذين واملطورين.

الرفع من الفعالية التشغيلية وأوجه التكامل 
الخدمة  املستمر من جودة  للتطوير  املجموعة في سعيها  قامت 
التي تقدمها للزبناء بالعديد من العمليات لكي ترفع من فعاليتها 
الوضع تحت  : مركزة عمليات  به  قامت  ما  التشغيلية ومن بني 
التصرف املأمور بها من طرف الزبناء املغاربة املقيمني بالخارج 
لتدبير أفضل ولتقليص فترة املعالجة ورقمنة الضمانات وإنشاء 
تدفق مستندي مرتبط بسلفات املقاوالت الصغرى، وإحداث املراقبة 

التنظيمية للتحويالت املالية الدولية. 

وواصلت املجموعة سياسة تعزيز أوجه التكامل داخل املجموعة بمواكبة 
مركزة مناهج النقديات للشركات التابعة بمالي والطوغو وموريتانيا 
وعملية نشاط البطاقات البنكية للمصرف التابع للمجموعة بمصر.

تعزيز الكفاءات واستقطاب مواهب جديدة
شهدت هذه السنة تحقيق تطورات مهمة بخصوص مشروعني مهيكلني 
ومتكاملني وهما : » التدبير االستشرافي للوظائف والكفاءات « 
)GPEC( و »  تدبير األداء «. ويهدف هذان املشروعان إلى مواكبة 

تحول البنك بشكل استباقي وإلى تعزيز ثقافة وحوار األداء. فعلى 
سبيل املثال، كانت الحاجة ماسة في تشغيل 64 مستخدما ومن 
ضمنهم 56 إطار في 2017 ملواكبة تحول نظم معلومات املجموعة. 
ويعتمد التجاري وفا بنك على املستخدمني باعتبارهم أول املحركات 
لتحوله الرقمي وذلك من خالل الكفاءات الرقمية الداخلية واستقطاب 

مواهب نظم املعلومات واالرتقاء نحو طرق عمل جديدة، إلخ.

تأمني عمليات الزبناء
أنشأت مجموعة التجاري وفا بنك آلية إلدارة مخاطر أمن نظم 
أدوات  على  وحصلت  اإللكترونية،  الجريمة  ملكافحة  املعلومات 
تساعدها على تفادي املخاطر املعلوماتية بالكشف عن التهديدات 
قبل أن تتحول إلى هجمات. وقد تم تفعيل » نظام املعلومات وإدارة 
الحوادث )SIEM( « في 2017 وهو نظام يمكن من جمع ومراكمة 
وتصنيف األحداث األمنية ومن تحديد تلك التي تحوم حولها أكبر 
قدر من الشكوك التخاذ التدابير الضرورية. وعلى غرار الزبناء 
في املغرب، أحدث التجاري وفا بنك أيضا مصلحة حماية األداءات 
على اإلنترنت » 3D Secure « على جميع البطاقات البنكية لزبناء 
الفرع الفرنسي مما مكن من الحد من مخاطر التدليس واالحتيال 
على اإلنترنت التي ترتبط باالستعمال التدليسي ألرقام بطائق األداء.

تحـول رقـمي



حماية الـمعطـيات ذات الطابع الشخصي
في سياق التحول الرقمي الشامل، تولي مجموعة التجاري وفا بنك عناية خاصة قبل أن تقترح على زبنائها خدمة رقمية بسيطة االستعمال، 

متاحة وآمنة بشكل جيد. 

2017 استكمل البنك داخل املغرب تطويره لجهاز حماية املعطيات ذات الطابع الشخصي، سيما من خالل إنجاز تصريحات  وفي سنة 
فرضتها اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات ذات الطابع الشخصي وتكييف املنصات الرقمية البنك ليك، واملقاول الذاتي ودار املقاول مع 

مقتضيات القانون 09-08.

1	388
مستخدم من البنك في املغرب 

تم تكوينهم لحماية املعطيات 
ذات الطابع الشخصي

إنـجــازات
2017

الفضاءات الرشيقة الجـديـدة
2017 مع إطالق فضاءات  تبنى التجاري وفابنك أنماطا جديدة في التعاون والعمل املرن ابتداء من يناير 
رشيقة تضم فرقا متعددة االختصاصات مكنت من الرفع من وتيرة تنفيذ مشاريع واسعة النطاق وهي بصدد 
تغطية مشاريع في مختلف األنشطة. وتمت مواكبة كل ذلك بإجراءات تدبيرية مغايرة و تحفيز  الثقافة الرقمية 

لدى كافة املستخدمني.

مقرات جديدة، مفتوحة وتعاونية
تمت تهيئة فضاءات عمل جديدة، حديثة وسهلة االستعمال للمستخدمني داخل هيئات 
املجموعة. فعلى سبيل املثال، اتخذت إدارة التحول كمقر لها مكاتب مفتوحة ملزيد من 

املرونة والتعاون.

وتتوفر تلك الفضاءات املفتوحة على أدوات تعاونية وعلى ورشات تمكن من العمل ضمن 
فريق محدود.
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جعل التجاري وفا بنك من االبتكار رافعة أساسية لرفع العديد من التحديات واإلكراهات الجديدة 
املتعلقة بمحيطه وأدرجها في قلب املخطط االستراتيجي طاقات 2020. ولهذا اعتمد منهج االبتكار 
املفتوح بالتعاون مع منظومة العمل لتقديم قيمة مضافة لزبنائه، ولترسيخ ثقافة االبتكار في الداخل 

واملساهمة في تنشيط املقاوالت اإلفريقية الناشئة وتعزيز روح املقاولة.

الجمـاعـية  تحفـيزالدينـامية 
وتنمـية ثقـافة االبتـكار

الـمفتوح  االبتكار 

استباق حاجيات الزبناء بفضل الخبرة في البيانات
أطلقت املجموعة البنكية في 2017 برنامجها » االبتكار املفتوح « 
والذي تمثلت أقوى لحظاته في تنظيم أول هاكاثون دولي للتكنولوجيا 
املالية في ماي 2017 بشراكة مع » مقاوالت ناشئة سكرين داي 
ScrenDy «  وجرت أحداثه بشكل متزامن في خمسة دول وهي : 
أبيدجان والدار البيضاء وداكار وباريس وتونس. والهدف منه هو 

الكشف عن مشاريع من شأنها املساهمة في تحوله الرقمي بغية إعادة ابتكار عالم الغد. 

1025 مشاركا خارجيا ضمن املجموعة قدموا  420 مشاركا داخليا و  323 مشاركا من بني  وقد احتفظت لجنة االنتقاء بـ 
ترشيحهم. ولقد اشتغل هؤالء الشباب املوهوبون الذين قدموا من عوالم مختلفة خالل 48 ساعة بدون توقف ليطوروا حلوال مبتكرة 

جوابا على املوضوع املقترح » اعرف زبونك واعرف مؤسستك البنكية واعرف زميلك «.

وفي املحصلة تم تقديم 60 مشروعا. وقد احتفظت اللجنة بـ 8 فرق من بني 20 فريقا فاز على املستوى املحلي ملواكبتهم في 
تكوينهم ولكي يشاركوا في مخيم تدريبي في الدار البيضاء لإلعداد والترويج للمنتجات MVP في يوم العرض. وفي النهاية، 
حصد فريقان جائزة بغالف مالي قدره 000 200 درهم لكل فريق وجائزة لجنة التحكيم بمبلغ مالي قدره 000 100 درهم. وفي 

األخير، حصل اثنان من مديري املشاريع الفائزة على فرصة االشتراك في برنامج التكوين لعام 2018 في وادي السيليكون.

مختبر االبتكار
2017 داخل هيئة نظم معلومات املجموعة. ويعتبر املختبر حاضنة  » مختبر االبتكار « في  بدأ 
تستهدف املبادرات املبتكرة. ويهدف كذلك من خالل الجمع بني مستخدمي البنك ومقاوالت ناشئة 
وخبراء التكنولوجيات املالية ومطورين وحاملي األفكار... إلى تعزيز ثقافة االبتكار والذكاء الجماعي 

والنمو املشترك والتجريب.



1 425
مترشحا

داخليا وخارجيا
5

مدن في آن واحد
)الدار البيضاء، تونس، 
باريس، داكار، أبيدجان(

323
مشاركا في
الهاكاتون

60
مشروعا

تم اختيارها

8
فرق تمت مكافأتها 

بما في ذلـك فـائـزين 
كبيـرين

211
فكرة

مقترحة

» التحدي األصفر « لدعم املقاوالت الناشئة اإلفريقية
اختارت وافاكاش وهي فرع من فروع مجموعة التجاري وفا بنك أربعة مقاولني في إطار. » التحدي األصفر« وهو 
برنامجها الذي يربط الشركة الكبرى باملقاوالت الناشئة اإلفريقية. ومن ثم فقد تم قبول 76 ملفا مرشحا وقدم 32 
ملفا أمام لجنة تتألف من أعضاء من وافاكاش ودعم مركز ريادة االعمال والتنمية التنفيذية في املغرب. وهمت فترة 
13 مقاولة ناشئة قبل أن يتم االختيار النهائي ألربع مقاوالت لتنضم إلى منظومة وافاكاش. وقد تم  االحتضان 
التطرق ملختلف املواضيع خالل البرنامج" Blockchqin " : والتعاقد الذكي و قوة البيع و " chatbot " وتبسيط 

التدبير التشغيلي.

» Smart Start « من أجل مواكبة الشباب حاملي املشاريع

 ،Smart Start بشكل فعال في برنامج )BFIG( ساهمت أطر مقاوالت بنك التمويل واالستثمار ملجموعة التجاري وفابنك
والذي يهدف إلى مواكبة الشباب الحاملني ملشاريع إلنشاء مقاوالتهم. ويتوجه هذا البرنامج فقط إلى الشباب الذين سبق 
لهم تتبع البرنامج الرئيسي إنجاز املغرب الذي تم تقديمه في الجامعات والذي تطرق للتكوين على إنشاء وتدبير املقاولة. 

وقد اعتمد النهج البيداغوجي لبرنامج Smart Start على التعلم بالتطبيق learnig by doing وعلى التوجيه.
وقد أشرفت فرق بنك التمويل واالستثمار للمجموعة على تأطير وتوجيه الشباب في إنشائهم ملشاريعهم على أساس 

لقاء أسبوعي ملدة ساعتني خالل ستة أشهر. 

وفي 2017، واكب 23 موجها من بنك التمويل واالستثمار للمجموعة 10 مقاوالت ناشئة. وتتضمن هذه املبادرة الدعم 
والتفكير وتصميم وثائق الدعم والتحليل االقتصادي واالستراتيجي للمشروع والتصميم املالي، إلخ. 

الشركات الناشئة 
باألرقـام
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أبو بكر الجاي
مدير عام منتدب

قطب بنك التمويل واالستثمار
وأسواق املال والشركات التابعة املالية

# الدينامية اإلفريقية 
الـمساهمة في تنمـية االقـتصادات 

التـرابية والـمجـاالت 

   تظل املساهمة في الدينامية اإلفريقية 
أكثر من أي وقت مضى في قلب استراتيجيتنا 
التنموية. إننا نواصل تعبئة جهودنا حول 
مواضيع رئيسية وهي : املساهمة في التنمية 
االقتصادية املستدامة والعمل على خدمة 
زبنائنا أينما كانوا في إفريقيا ومواكبة تطور 
املقاوالت اإلفريقية وتشجيع التعاون جنوب 

جنوب وشمال جنوب. 



بغية ممارسة تأثير إيجابي على سير االقتصاد، حددت مجموعة التجاري وفا بنك من ضمن أولوياتها 
استبناك الساكنة واملساعدة في تطوير اقتصاد حقيقي لتسهيل الولوج إلى الخدمات البنكية للجميع 

وذلك بمواكبة إنشاء وتنمية املقاوالت وبالعمل على تنمية املجاالت الترابية.

تنـمـيـة  الـمسـاهـمة في 
اقتصادية مستـدامـة

إفـريقيا

إتاحة الولوج إلى الخدمات البنكية واملالية للجميع

تحفيز اإلدماج البنكي
االبتكار  بني  البنكي  اإلدماج  لفائدة  املجموعة  عمل  يجمع 
ليقدم حلوال رقمية متوفرة  اإلنسانية  والعالقة  التكنولوجي 
ومضمونة تبسط العمل اليومي وكذا بعض العروض املناسبة 
لجميع املداخيل السيما األكثر نجاعة. وواصلت املجموعة في 
» حساب بيخير «  2017 تسويق عرض البنك اإلقتصادي 
في املغرب والذي يتوخى الرفع من وتيرة تنمية البالد والحد 
من الفقر والهشاشة واإلقصاء االجتماعي. وفي الوقت نفسه، 
تواصل املجموعة، وقد انخرطت إلى جانب شركائها الجمعويني، 
تشجيعها لنماذج جديدة مبنية على التبادل والتشارك كما 
تنخرط من أجل تكافؤ الفرص. ففي هذا االتجاه واصلت وفا 
كاش بشراكة مع جمعية األمانة وهي أول فاعل في صناعة 
التمويالت الصغرى في املغرب تسويق القروض الصغرى 
داخل الشبكة الخاصة والشريكة. وفي 2017، تمكنت الشركة 
التابعة من تمويل 98 ملفا. وتظل آفاق تنمية النشاط مناسبة 

جدا بالنسبة للسنوات املقبلة.

تطوير التربية املالية
من أجل تطوير فهمها لآلليات االقتصادية السيما املقدمة لفئة 
الشباب، تساهم املجموعة في عدة أنشطة للتربية املالية. ففي 
املغرب، يشارك البنك كل سنة في أسبوع التربية املالية الذي 
تنظمه املؤسسة املغربية للتربية املالية، وهو عمل مواطن وتربوي 
يهدف إلى تشجيع الشباب إلى اللجوء للخدمات املالية بطريقة 
مسؤولة. وباإلضافة إلى ذلك، تمنح منصات متنوعة وفضاءات 
مخصصة للزبناء كتيبات ومقاطع فيديو وتكوينات أو تواكب التربية 
املالية على غرار البنك اإللكتروني » البنك ليك « ومنصة دار 
املقاول لدعم املقاوالت الصغرى واملقاوالت الصغيرة واملتوسطة 

واملوقع اإللكتروني » جامعتي « للطلبة إلخ.



 7	538
مستخـدما

2,3 مليـون
زبـون

13	دولة 
)خارج املغرب(

829
فرعـا

إنـجــازات
2017

نسهر على خدمة زبنائنا أينما كانوا في إفريقيا
تستفيد مجموعة التجاري وفا بنك من وضع فريد من نوعه بفضل شبكة الدول اإلفريقية األكثر كثافة وبفضل معرفتها 
املعمقة بأسواق القارة اإلفريقية بحيث يجمع هذا الوضع بني امتيازات بنك دولي والقرب الذي يتميز به البنك املحلي في 
الوقت نفسه. وتعد املجموعة اليوم الشريك البنكي املرجعي في 13 دولة إفريقية )خارج املغرب( وتطمح إلى االرتقاء إلى 

مصاف 3 مؤسسات بنكية األولى داخل كل دولة إفريقية  تشتغل بها.
وفي سنة 2017، عززت املجموعة من حضورها في شمال إفريقيا عبر إطالق املصرف املصري الجديد التابع للمجموعة 
التجاري وفا بنك مصر وواصلت تطويره لكي يقدم منتوجات وخدمات تكون دائما أكثر ابتكارا بالنسبة لزبنائه. وهكذا، 
ساهم بنك التقسيط الدولي، باعتباره منصة حقيقة بني املصارف اإلفريقية التابعة للمجموعة وبني مختلف وظائف وهيئات 

املجموعة، في حدود ٪30,1 من حصة املجموعة من صافي األرباح.

ابتكارات 2017
كوت ديفوار » أيام املستخدم البنكي «

قامت الشركة اإليفوارية للبنوك في 2017 بدعم » أيام املستخدم 
البنكي « وهي مبادرة تبنتها الجمعية املهنية للبنوك واملؤسسات 
املالية لكوت ديفوار )APBEFCI( تحت شعار : » التربية 

املالية أداة ملحاربة الفقر «.

مصر
 Spretto ألكاديمية » Banking 360° « برنامج

Academy

Spretto Aca-  أسس مجموعة من املستخدمني أكاديمية
demy بدعم وتمويل من مجموعة التجاري وفا بنك مصر 
الطلبة  املبادرة إلى تعزيز قدرات  2011. وتروم هذه  منذ 
الجامعيني ومواءمة كفاءاتهم مع متطلبات سوق الشغل وإلى 
تقليص معدل البطالة في مصر. وقد نظم موظفو البنك من 
بنكية  أوراش  » Banking 360° « ستة  برنامج  خالل 
تمحورت حول البنك التجاري وتدبير املخاطر وحول املوارد 
لنسبة  با ما  أ  .2017 في  ل  المتثا وا بقة  ملطا ا و البشرية 
لبرنامج » كن مقبوال « فقد تمت تغطية عشرة مجاالت بنكية 
جديدة خالل الدورات املكثفة والتي قام بها 14 متطوعا من 

2017 خالل 4 أشهر. املؤسسة البنكية في 
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حصة السوق املصارف اإلفريقية التابعة للمجموعة
بالنسبة للودائع 

حصة السوق 
عدد الفروعبالنسبة للقروض

   شمال إفريقيا

207% 9% 11التجاري بنك تونس
26% 11% 11التجاري بنك موريتانيا
 56% 0,8التجاري وفا بنك مصر

   غرب إفريقيا

الشركة البنكية لغرب إفريقيا بالسينغال و فروع 
البنني وبوركينا فاسو والنيجر

16 %15 %99

8% 2% 3مصرف السينغال

80% 10% 11البنك الدولي ملالي

12% 3% 4البنك الدولي إلفريقيا بالطوغو

60% 10% 9الشركة اإليفوارية للبنك

   وسط إفريقيا

21% 19,6% 17االتحاد الغابوني للبنك

55% 10% 11الشركة التجارية للبنك بالكامرون

20% 11% 14مصرف الكونغو

إنـجــازات
2017

إفـريقيا

إشعاع املجموعة في إفريقيا )خارج املغرب(

إغناء تجربة خدمات النقال
تونس – أطلق التجاري بنك تونس في سنة 2017 بشراكة مع فاعل محلي في قطاع االتصاالت » Ooredoo « بطاقة ذات عالمتني. 
ومن خالل هذه البطاقة الجديدة، يمكن للزبون تعبئة خطه الهاتفي GSM Ooredoo وتحويل األموال صوب مستعمل مسجل مع بطاقة 
بنكية مسبقة الدفع موبيكاش واألداء لدى التجار املسجلني في خدمة قبول األداء عبر النقال وطلب النقود انطالقا من بطاقة بنكية مسبقة 

الدفع موبيكاش من مستعمل آخر موبيكاش.
مالي – يمنح البنك الدولي ملالي لزبنائه إمكانية الولوج إلى بنكهم في كل حني وأينما كانوا عبر 
هواتفهم الذكية بفضل التطبيق النقال الجديد SMSEXPRESS . ويقدم التطبيق جميع اإلمكانيات 

والوظائف الالزمة للعمليات البنكية اليومية.
MTN CI عرض » MoMo « للخدمات  كوت ديفوار – أطلقت الشركة اإليفوارية للبنك و 
للبنك املشتركني في خدمة  اإليفوارية  الشركة  لزبناء  العرض  النقال. ويقدم هذا  البنكية عبر 
» MTN MOBILE MONEY « إمكانية تحويل األموال بني حساباتهم » MoMo « و حساب 
MTN MOBILE BANK املرتكزة على تكنولوجيا  للبنك. وتمكن خدمة  الشركة اإليفوارية 
» MTN MOBILE MONEY « من تحويل األموال من حساب MOBILE MONEY صوب 

حساب جار أو حساب ادخار والعكس بالعكس.



تتويج التجاري بنك تونس 
بلقب أفضل بنك في تونس 
للسنة الرابعة على التوالي 

من طرف ذي بانكر

تلبية احتياجات الزبناء املقيمني بالخارج
تونس – من أجل إغناء عرضه املوجه للتونسيني املقيمني بالخارج، 
طور التجاري بنك عرضا خاصا تم تضمينه في باقة بنكية واحدة 
وهي » Pack Privilèges Bledi « التي تشتمل على خدمات 
بنكية يومية وإعفاء من عمولة التحويالت املستلمة من الخارج وأسعار 
فائدة تفضيلية بالنسبة للتونسيني املقيمني بالخارج الراغبني في 

االستثمار في العقار.
من ناحية أخرى وبغية تسهيل تحويالت التونسيني املقيمني بالخارج، 
مكتب  مع  اتفاقية شراكة   2017 يونيو  في  بنك  التجاري  وقع 
التونسيني بالخارج. بحيث تتيح لهم هذه االتفاقية عدة امتيازات 

على مستوى التحويالت والقروض العقارية.

موريتانيا – من خالل الخدمة الجديدة » التجاري إكسبريس « 
التي تم إطالقها من طرف التجاري بنك موريتانيا، أصبح تحويل 
األموال أمرا في غاية السهولة والسرعة وباألخص في املتناول، 
نتيجة للسعر املتميز والذي يعد األدنى على مستوى السوق. من 
ناحية أخرى، ابتكرت الشركة هذه السنة من خالل تمكني الزبناء 
وغير الزبناء من تقديم واستالم عمليات الوضع تحت التصرف على 

الصعيد الوطني.

في بوركينا فاسو والكامرون
أطلقت الشركة البنكية لغرب إفريقيا ببوركينا فاسو هذه السنة 
نشاط » تحويل األموال « مع مونيغرام وكاش إكسبريس. ومن 
جهتها أطلقت الشركة التجارية للبنك بالكامرون تشكيلة من منتجات 
تحويل األموال والبنك االقتصادي في البالد بشراكة مع وفاكاش.

دعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة اإلفريقية
بالسينغال  إفريقيا  لغرب  البنكية  الشركة  أطلقت   – السينغال 
حسابا للشيك خاصا باملقاوالت الصغرى إلى جانب باقة شاملة 
خاصة باألعوان االقتصاديني املمارسني لنشاط تجاري والذين ال 

يتوفرون على سجل تجاري.

الكامرون – وقعت الشركة التجارية للبنك بالكامرون على اتفاقية 
مع مقاوالت الكامرون بغية مواكبة املقاوالت والصناعات الصغيرة 

واملتوسطة على مستوى اإلرشاد والتكوين والتمويل.

إعادة ابتكار نموذج الوكالة وتوسيع الشبكة
أجل  من  لالبتكار  متواصلة  دينامية  سياق  في   – السينغال 
تعزيز القرب من زبنائها، أطلقت الشركة البنكية لغرب إفريقيا 
بالسينغال هذه السنة تجربة نموذجية للوكاالت شملت أربعة فروع 

في العاصمة داكار.
بالطوغو هذه السنة  الدولي إلفريقيا  البنك  – واصل  الطوغو 
تطوير شبكته و أسطوله للنقديات. فباتت تضم شبكته 12 فرعا.
الكامرون – عززت الشركة التجارية للبنك بالكامرون موقعها 
كأول شبكة في البالد، من خالل افتتاح فرعني جديدين، مما رفع 

عددها اإلجمالي إلى 56 فرعا و 110 شبابيك آلية.

تحسني تجربة املستعمل
الغابون – في سنة 2017، قام االتحاد الغابوني للبنك بتشغيل 
موقعه املؤسساتي. وتقدم هذه الواجهة الجديدة للتواصل رؤية 
شاملة لالتحاد الغابوني للبنك، باعتباره فاعال اقتصاديا غابونيا 

مرجعيا وكذا عروض خدماته.
من ناحية أخرى، عزز االتحاد الغابوني للبنك موقعه كثاني بنك 
في القطاع على صعيد جميع قطاعات السوق. كما يعتبر رائد 
نشاط القروض عن طريق التوقيع و ثاني بنك على مستوى نشاط 

القروض والودائع.

تعيني الشركة البنكية لغرب 
إفريقيا كأفضل بنك في 

السينغال خالل سنة 2017 
من طرف يوروموني.
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 861		000
دعم البرامج الحكومية 

الـمقاولة لفائدة 

تسليم جائزة املقاولني الشباب من طرف السيد حسن الورياغلي، 
الرئيس املدير العام ملجموعة املدى.

إفـريقيا

تقديم حلول فعالة للتأمني
الزبناء  وتمكني  البالد  التأمني في  بنك  لعروض  الترويج  بغية  الوفاء  تأمني  اتفاقية مع  للبنك  التجارية  الشركة  – وقعت  الكامرون 
الكامرونيني من الولوج لجميع عروض البنك. وتمتد فروع مجموعة تأمني الوفاء في القارة من خالل حضورها في كوت ديفوار وتونس 

والسينغال والكامرون.
الكونغو – بالنظر للتحوالت التنظيمية الرئيسية التي شهدها القطاع البنكي بالكونغو خالل هذه السنة، حافظ مصرف الكونغو على 
ديناميته التجارية وسجل مردودية صافية ملحوظة. وهكذا، أبقى املصرف على تموقعه ضمن أهم فاعلي السوق : الرتبة الثانية على 
مستوى الودائع بحصة من السوق تصل إلى %14 والرتبة الثالثة على مستوى القروض بحصة من السوق تصل إلى %11 بدون تراجع 

رئيسي لجودة املخاطر.

56
فـرعـا

بنسبة  مساهمة 

7,4	%
في حصة املجموعة 

من صافي األرباح

التجاري بنك مصر : حصيلة أولى مشجعة
أطلقت مجموعة التجاري وفا بنك خالل هذه السنة شركتها التابعة التجاري بنك مصر، عقب شراء 
%100 من رأسمال باركليز بنك مصر، وذلك بعد الحصول على كافة الترخيصات التنظيمية الالزمة. 
ويقع املقر الرئيسي للتجاري وفا بنك مصر في القاهرة ويتوفر على 1456 مستخدما وشبكة تضم 
56 فرعا تقع في 18 مدينة مصرية. وبفضل ذلك، تمكنت املجموعة من توسيع شبكتها الدولية ضمن 
ثالث أكبر اقتصاد بإفريقيا الذي يزخر بساكنة قدرها 100 مليون نسمة واالستقرار في سوق بنكية مع 
آفاق نمو مستدامة. كما تمكنت املجموعة من فتح طريق للتنمية في الشرق األوسط وفي شرق إفريقيا. 
وفي سنة 2017، تجاوز التجاري وفا بنك مصر جميع االنتظارات، ليصبح أحد أهم املساهمني في 

حصة املجموعة من صافي األرباح )% 7,4( في ظرف ثمانية أشهر فقط بعد انطالقته.

العمل من أجل تنمية املجاالت الترابية
تمويل تطوير املقاوالت الصغرى و املقاوالت الصغيرة 

واملتوسطة
باعتباره أول فاعل بنكي على مستوى املقاوالت الصغرى واملقاوالت 
الصغيرة واملتوسطة باملغرب، وضعت مجموعة التجاري وفا بنك 
منذ سنة 2014 منهجية إيجابية وإرادية  لتمويل هذه املقاوالت 
الضرورية لتطوير االقتصاد. وعلى غرار السنوات السابقة، جددت 
املجموعة في سنة 2017 التزامها بتخصيص غالف مالي سنوي 
خاص باملقاوالت الصغرى واملقاوالت الصغيرة واملتوسطة. وهكذا 
تم توزيع مبلغ 16,8 مليار درهم على املقاوالت الصغيرة واملتوسطة 

و 7,1 مليار درهم لفائدة 005 23 مقاولة صغرى.

مواكبة املقاولني املبدعني الشباب
في إطار التظاهرة السنوية » جوائز املقاولني الشباب « املنظمة لفائدة 
املقاوالت الناشئة على هامش املنتدى الدولي إفريقيا والتنمية، يكافئ 
التجاري وفا بنك كل سنة املقاولني املبدعني الشباب على صعيد 

القارة والذين يساهمون في التنمية املستدامة. ففي مارس 2017، 
توج التجاري وفا بنك مجددا أفضل املشاريع في فئات » االبتكار « 
و » ريادة األعمال االجتماعية" و » التنمية املستدامة « وهكذا، 
استفاد الفائزون الثالث من إعانة مالية قدرها 100.000 درهم 
ومواكبة لتسريع تكوين مقاولتهم والرفع من إشعاعها إلى جانب 

االستفادة من عضوية نادي إفريقيا والتنمية.
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3,5 مليار درهم 
مبلغ االستثمارات لفائدة 

املشاريع الكبرى

دعم البرامج الحكومية لفائدة املقاولة
%33 من  2017، واكب التجاري وفا بنك  يواكب التجاري وفا بنك مختلف برامج الدولة في املغرب منذ عدة عقود خلت. وفي سنة 
النمو « الذي تستفيد من  » استثمار   : للنهوض باملقاوالت الصغيرة واملتوسطة  الوطنية  الوكالة  املقاوالت املعتمدة من طرف برامج 
خالله هذه املقاوالت من مكافآت تصل إلى %30 من برنامجها االستثماري بسقف يصل إلى 2 مليون درهم و » امتياز النمو « الذي 
يمكن املقاوالت الصغيرة واملتوسطة من الولوج إلى تمويل مشاريعها االستثمارية من خالل الحصول على مكافآت تصل إلى غاية 

10 مليون درهم.

إلى جانب الفالحني املغاربة
شارك التجاري وفا بنك هذه السنة مجددا بشكل فعال في املعرض 
الدولي للفالحة باملغرب. وتندرج هذه املشاركة في إطار السياسة 
اإلرادية للمجموعة من أجل دعم القطاع الفالحي والصناعات 
الزراعية. ويتجسد هذا االلتزام عبر وضع » مخطط الخير « الذي 
يعتبر عرضا على املقاس بالنسبة للقطاع الفالحي الشتماله على 
حلول مناسبة لتمويل االستثمارات الفالحية وآليات للتمويل املشترك 
قصد مواكبة الفاعلني في إنجاز استثماراتهم والتطور على مستوى 
الصادرات والتمويل القبلي للمساعدة املقدمة من طرف الدولة 
وكذا عرض تمويل املحاصيل الزراعية وحاجيات االستغالل. وتم 
التركيز على 8 سالسل إنتاجية ذات مؤهالت كبيرة وهي الخضر 
والفواكه والحوامض وزراعة األشجار والزيتون والتمور والحليب 

واللحوم الحمراء و الزراعات الصناعية.

املساهمة في تطوير التجارة الخارجية باملغرب
في إطار البرنامج الوطني للحكومة اإللكترونية، وقع التجاري وفا بنك 
على اتفاقية مع إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة تروم تمكني 
زبناء املجموعة، املستوردين واملصدرين، من حل يمكنهم من إدخال 
الطابع اآللي على ضماناتهم الجمركية املتعلقة بالحسابات املكتتبة 
في إطار األنظمة االقتصادية في الجمارك، وذلك بطريقة آمنة على 
نظام التخليص الجمركي للسلع على خط » بدر « )القاعدة اآللية 
للجمارك في الشبكة(. ويتماشى هذا املشروع الوطني للرقمنة 
تيجي  ا الستر ا ملخطط  ا مع 
2020 للتجاري وفا  طاقات 
بنك ويأتي ليعزز عرضا من 
الحلول البنكية اآلمنة عن بعد 
لفائدة املقاوالت من أجل إجراء 
عمليات أداء الواجبات اإلدارية 
والعمليات الدولية بطريقة آلية 
من خالل منصتي أونالين ترايد 

و التجارينت للمقاوالت.

تمويل املشاريع املهيكلة
تجسد التزام مجموعة التجاري وفا بنك لفائدة االقتصاد الواقعي عبر 
مشاركة فعالة إلنجاح البرامج القطاعية في دول االستقبال. ووقعت 
املجموعة عدة اتفاقيات للتمويل في قطاعات مهمة من االقتصاد 
في سنة 2017، بحجم إجمالي يزيد عن 3,5 مليون درهم. وهم 
ذلك الطاقات والنقل والتعليم والفنادق والعقار وصناعة السيارات.
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إفـريقيا

باعتبارها شريكا بنكيا مرجعيا على صعيد القارة اإلفريقية، واصلت مجموعة التجاري وفا بنك 
تأكيد إرادتها للمساهمة في الدينامية االقتصادية اإلفريقية وفي التعاون جنوب-جنوب وشمال-

جنوب. ومن خالل إحداث نادي إفريقيا والتنمية والتنظيم السنوي للمنتدى الدولي إفريقيا والتنمية 
والبحث الدائم عن الشراكات االستراتيجية، تلتزم املجموعة بشكل صارم من أجل مواكبة الفاعلني 

االقتصاديني للقارة ودعم الـمخططات الوطنية للتنمية في الدول اإلفريقية.

واثقـون في إفـريقيا ونـدعـم 
الجهـوي التكـامل 

مواكبة التكامل االقتصادي والـمالي بإفريقيا
بغية املساهمة في التكامل االقتصادي واملالي بإفريقيا، أبرمت 
املجموعة شراكات واتفاقيات مهمة للتعاون تروم تطوير أنشطة 

السوق في إفريقيا.
2017، وقعت مجموعة التجاري وفا بنك بروتوكوال  وفي سنة 
مهما لالتفاق مع بنك غرب إفريقيا للتنمية، يروم لتحفيز التعاون 
بني التجاري للتسنيد و نظيرتها التابعة لبنك غرب إفريقيا بغية 
تسريع دينامية تطوير التسنيد في االتحاد االقتصادي والنقدي 
املالية  اآلليات  بتحسني  االتفاق  هذا  وسيسمح  إفريقيا.  لغرب 

في املنطقة.
من ناحية أخرى، قامت املجموعة و مجموعة سوميتومو أوروبا 
املحدودة وهي فرع مباشر للمجموعة اليابانية سوميتومو بالتوقيع 
شراكة  بتطوير  الطرفان  خاللها  من  يتفق  تفاهم،  مذكرة  على 
طويلة األمد تهم عمليات واسعة النطاق في إفريقيا وفي قطاعات 
الكيميائية  الصناعات  و  التحتية  البنيات  ومشاريع  السيارات 

واملعادن والزراعة.

وتم التوقيع على بروتوكول تفاهم هذه السنة بني التجاري وفا بنك 
بغية  للتصدير  القروض  لتأمني  الصينية  الوكالة  و سينوسور، 
تطوير التعاون في مجاالت تمويل التجارة الخارجية واالستثمار 
والبنيات التحتية والطاقة واآلليات واألجهزة الكهربائية وامليكانيكية 

األخرى في الدول التي تشتغل بها املجموعة.

وأخيرا، قامت املجموعة في سنة 2017 بالتوقيع على بروتوكوالت 
اتفاق واتفاقيات تمويل مع عدة مؤسسات مثل البنك التجاري 
الوطني بزامبيا )زاناكو( والبنك التجاري الغاني وأفريكسيم بنك 
و املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة  والبنك األوروبي 

لالستثمار.

مذكرة التفاهم في 2017 مع بنك التنمية اإلفريقي الغربي



إطالق نادي إفريقيا 
والتنمية في تونس 

والكونغو ومالي.

4 000
موعد عمل تم تسجيله خالل 
دورة 2017 للمنتدى الدولي 

والتنمية إفريقيا 

30
دولة مشاركة في دورة 
2017 للمنتدى الدولي 

والتنمية إفريقيا 

أزيد من 000	1
موعـد عمل نظـمه نادي إفريقيا 

والتنمية في 2017

تسليم جائزة املقاولني الشباب من طرف السيد حسن.

تطوير املبادالت التجارية في إفريقيا
لتحسني عملها لفائدة املبادالت اإلقليمية والتعاون جنوب-جنوب، 
في  والتنمية  إفريقيا  نادي  بنك  وفا  التجاري  أنشأت مجموعة 
سنة 2015. وهو فضاء لربط العالقات والتبادالت بني الفاعلني 
االقتصاديني الراغبني في التطور داخل القارة من خالل تطوير 
تيارات لألعمال أو/و استثمارات في هذه املنطقة من العالم. وهو 
أيضا منصة تخول الولوج ملعلومات وتكوينات وخدمات وخبرات 
من أجل تحفيز  تنفيذ مشاريع املقاولني واملشاريع الكبرى املهيكلة 

للدول وكذا التعاون جنوب-جنوب وشمال-جنوب.

وفي سنة 2017، نظم النادي 6 بعثات متعددة القطاعات باملغرب 
وغرب إفريقيا ووسط إفريقيا ضمت أزيد من 1300 مقاولة من 
1000 موعد عمل.  15 دولة إفريقية، مما أسفر عن أزيد من 
للنادي في كل من تونس  تم إطالق فروع  السنة،  وخالل هذه 

والكونغو ومالي.

الـمنتدى الدولي إفريقيا والتنمية 
خلق فرص استثمارية وتشجيع التعاون جنوب جنوب

2010 من أجل النهوض بالتجارة  بات املنتدى الدولي إفريقيا والتنمية الذي أحدثنه مجموعة التجاري وفا بنك في سنة 
واالستثمارات والتعاون جنوب-جنوب على صعيد القارة اإلفريقية، حدثا سنويا مرجعيا وواسع النطاق. وفي كل سنة، 
الفاعلني ، حيث يكتشفون فرص  لقاءات عمل بني  للنقاش و  القرار واملؤسساتيون األفارقة في حلقات  يشارك أصحاب 
أعمال من خالل بنك للمشاريع يتم عرضه في سوق االستثمار. وتشكل هذه التظاهرة فرصة النهوض بحوار هادف وبناء 

وتبادل اآلراء الكفيلة بالبحث عن حلول للصعوبات املتعددة التي تواجه االقتصاديات اإلفريقية.

2017، عالجت الدورة الخامسة للمنتدى الدولي إفريقيا والتنمية قضايا اإلدماج املالي و الفرص االستثمارية  وفي سنة 
2000 مقاولة  في القارة حول موضوع » النماذج الجديدة للنمو الشامل في إفريقيا «. وشارك في هذه الدورة أزيد من 
من 30 دولة إفريقية، وتم تسجيل أزيد من 4000 موعد عمل. ومنذ إحداثه، مكن املنتدى الدولي إفريقيا والتنمية من جمع 

6000 فاعل من 36 دولة و عقد 13000 لقاء عمل مما أسفر عن عدد مهم من التبادالت واالستثمارات.



# الـمسـؤولـيات
مسؤوليتنا في ممارسة مهننا 

و تجاه مختلف مكوناتنا ومحيطنا
يمكنكم اإلطالع على تـقرير 

الـمسؤولية االجـتماعـية 2017



سلوى بنمحرز 
املديرة التنفيذية

للتواصل باملجموعة

طالل البالج
مدير عام منتدب

اإلدارة الشاملة للمخاطر باملجموعة

   لدى التجاري وفا بنك، أن تكون مسؤوال 
ومتحليا باألخالقيات الـمهنية يعني أن تستجيب 

الحتياجات الزبناء مع الحفاظ على مصالح 
كافة املكونات و احترام قواعدنا املهنية 

والتحكم في املخاطر املحيطة بنشاطنا. 

     أن تكون مسؤوال هي أن تساهم بشكل 
فعال في التنمية االجتماعية والبيئية املستدامة 

لالقتصاديات التي نعمل بها. 



أزيد من 4,7	مليار درهم 
التزامات املجموعة لفائدة الطاقات 

املتجددة إلى غاية متم 2017 

-	33	%
استهالك الورق بني سنتي 2016 

و 2017 على الصعيد الوطني

الـبيئة ومكـافـحة  احتـرام 
الـمناخـية التغـيرات 

تمـويل الطاقات الـمتجددة
بعد مواكبة الوكالة املغربية للطاقة الشمسية في أول إصدار لها 
املجموعة  وقعت  درهم،  مليار   1,15 بمبلغ  الخضراء  للسندات 
في سنة 2016 اتفاقا يروم وضع خبرات املؤسستني معا لفائدة 
تطوير التمويالت الخضراء في املغرب. وفي هذا السياق، أجرى 
واملواكبة  لالستشارة  مهمة   2017 في سنة  بنك  وفا  التجاري 
االستراتيجية واملالية لفائدة الوكالة املغربية للطاقة الشمسية  من 
3 مشاريع شمسية  PVI الختيار مطور  أجل طلب العروض نور 
)ورزازات، العيون، بوجدور( بإجمالي يصل إلى 170 ميغاوات. 
وتعتبر نور PVI رابع مركز للطاقة الضوئية املنصوص عليه في 
إطار مخطط نور للطاقة الشمسية. وباعتبارها فاعال مرجعيا في 
تمويل الطاقات املتجددة، تصل تعهدات املجموعة باملغرب في سنة 

2017 إلى أزيد من 4,7 مليار درهم.

تلتزم املجموعة بالتقليص من تأثير أنشطتها على البيئة ومكافحة التغيرات املناخية. ويروم نهجها 
خفض التأثير البيئي املتعلق بالنشاط املباشر للمجموعة ومراعاة األثر البيئي الصادر عن زبنائها. 
وهكذا تضع املجموعة كافة الوسائل التي تمتلكها من أجل تسريع التحول صوب اقتصاد أقل 
إصدارا للغاز املسبب لالحتباس الحراري : تمويل الطاقات املتجددة، النجاعة الطاقية، الحركية 

املستدامة، إلخ.

مزرعة للرياح في مصر
من خالل مصرفها التابع ، البنك التجاري الدولي، التزمت املجموعة بتمويل سلف 
انتقالي يتعلق باألموال الذاتية من تقديم أوراسكوم للبناء من أجل إنجاز مشروع مزرعة 
رياح خليج السويس بجبل الزيت في مصر . ويتضمن املشروع تطوير وبناء واستغالل 
مزرعة للرياح بطاقة 262,5  ميغاوات ، بغالف مالي قدره 420 مليون دوالر أمريكي.

ويتم عبر شركة املشروع RGWE SAE )The Gulf of Suez Wind IPP( ومن 
 Tsucho & Eurus Holding وتويوتا و ENGIE تطوير اتحاد للمحتضنني يتشكل من
و أوراسكوم للبناء. وضمن هذا املشروع، تم توكيل التجاري وفا بنك كرئيس عملية 

القرض االنتقالي. 

البيـئـة



إنـجــازات
2017

مواكبة التحول الطاقي لألسر
طورت املجموعة عدة حلول بغية مواكبة املقاوالت 
والخواص في تحولهم الطاقي. وواصلت وفاسلف 
تسويق عرضها » »Salaf Ecolo «  لتمويل 
سخانات املياه الشمسية والسيارات الهجينة 
والكهربائية. وفي تونس خصص التجاري بنك 
هذه السنة غالفا قدره 361 مليون دينار تونسي 
لتمويل الصيغة الجديدة لبرنامج بروسوليليك، 
يروم تمكني األسر من إنتاج الكهرباء الخاصة 

بهم انطالقا من الطاقات املتجددة.

النهوض بالحركية املستدامة
انسجاما مع املمارسات البيئية الجديدة، عززت 
شركة تأمني الوفاء هذه السنة من شراكتها 
ويسمح   .2016 سنة  في  إبرامها  تم  التي  املغرب  تويوتا  مع 
هذا التعاون للمؤمن لهم من طرف فرع السيارات لتأمني الوفاء 
باالستفادة من سيارة تعويض هجينة في حال توقف السيارة 

بعد تعرضها لحادثة.

هكذا في سنة 2017، تم وضع 80 سيارة هجينة رهن تصرف 
شبكة من مقدمي خدمات التأجير للشركة التابعة وفا إما لإلنجاد. 
بالتقليص من  الشراكة  الشركة، ستسمح هذه  تقديرات  ووفق 
التعويض  سيارات  الكربون ألسطول  أوكسيد  ثاني  انبعاثات 
انبعاث  من  الحد  أي  سنوات،   3 ظرف  في   50% بحوالي 

8 أطنان من الكربون. 

تشجيع النجاعة الطاقية للبنايات
تحسن مجموعة التجاري وفابنك األداء الطاقي لبنياتها التحتية 
من خالل تحفيز أشغال تحسني النجاعة الطاقية للبنايات ومن 
خالل تحسني استهالكات املاء والكهرباء والورق : درجة الحرارة 
في املحالت، اإلنارة، الكشف عن التسربات، إلخ. ومكنت هذه 
الجهود البنك باملغرب من تقليص استهالك الورق بنسبة 33%  

بني 2016 و 2017 .

التحسيس بحماية البيئة 
بغية تحسيس الشباب بالرهانات البيئية لوسائل 
النقل بالدار البيضاء، نظمت وفاسلف سباقا 
مسؤوال بيئيا للسيارات في 2017. وهي تجربة 
20 فريقا  خاللها  من  جاب  مسبوقة،  غير 
من  فريق  وكذا  أشخاص   5 من  متكونا 
البيضاء  الدار  مستخدمي وفاسلف مدينة 
ومركزها التاريخي من أجل رفع التحديات 
املستدامة  بالحركية  املتعلقة  والرهانات 
ومن  املدينة.  وتاريخ  املناخية  والتغيرات 
ناحية أخرى، تم وضع ملصقات في محالت 

وفاسلف تدعو املستخدمني والزوار التباع ممارسات مسؤولة 
خالل استعمال اإلنارة والتكييف والورق والحواسي واملاء. 

الشارة الجديدة » النجاعة الطاقية والتنمية املستدامة «
من أجل تثمني املقاوالت الناشئة وامللتزمة بتدابير التنمية املستدامة، احدث التجاري وفا بنك شارة النجاعة الطاقية والتنمية 
املستدامة «. وتمنح هذه األخيرة للمقاوالت اإلفريقية التي تندرج ضمن مسار للتحول البيئي والنجاعة الطاقية والتنمية 

املستدامة من خالل إنشاء او استخدام منتجات وخدمات صديقة للبيئة أو اعتماد مناهج لها تأثيرات بيئية إيجابية.

املقر الجهوي للبنك بالرباط يحصل على شهادة تصديق 
HQE  للجودة البيئية

حصل مشروع تصميم املقر الجهوي الجديد بالرباط السويسي في 2017 
» جيد جدا «  البيئية من مستوى  للجودة   HQE على شهادة تصديق 
واملمنوحة من طرف الهيئة الدولية سيرواي. ويثبت هذا االعتراف الجهود 
املبذولة من طرف التجاري وفا بنك لفائدة احترام البيئة ومن أجل راحة 
وصحة العاملني باملقر. وتتضن البناية أهم معايير التنمية املستدامة – 
استدامة البناية، التحكم في التأثير البيئي و سهولة الصيانة. عالوة على 

ذلك، تم إعطاء األولوية للتحكم في االستهالك الطاقي.

املقر الجهوي الجديد بالرباط السويسي
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الـمخـاطـر

تتولى مجموعة التجاري وفا بنك مسؤولية خدمة زبنائها مع التحكم في املخاطر.  وتندرج مقاربة 
املجموعة املتعلقة بإدراة املخاطر ضمن إطار من املعايير املهنية والتنظيمية وتعتمد على التكنولوجيا 
لبلوغ أداء رفيع املستوى. وفي سنة 2017، قامت املجموعة بمراجعة وتحيني كافة مساطرها مع 
الحرص على مراعاة املتطلبات التنظيمية في مجال تدبير املخاطر مع اعتماد مقاربة موجهة صوب 

املناهج.

استبـاق وإدارة الـمخـاطـر

مبادرة » تحول املخاطر « : حداثة وأداء 
تميزت سنة 2017 بإطالق مبادرة » تحول املخاطر « التي تروم 
تزويد املجموعة بإطار الستساغة املخاطر  تتم هيكلته ومشاركته مع 
كافة املكونات. ويسمح هذا اإلطار املوضوع في قلب استراتيجية 
املجموعة بانسجام أهداف تطوير األنشطة واألداء املالي والتحكم 
إدارة مثلى  املبادرة  في املخاطر وإدارتها. وهكذا، تروم هذه 
للثنائية املتعلقة باملردودية واملخاطر واستخدام األموال الذاتية 
ضمن ظرفية لإلكراهات التنظيمية املتزايدة. وتهدف كذلك إلى 
تعزيز تدابير توجيه املخاطر ال سيما املستوى العام املقدر ملخاطر 
املجموعة عبر تطوير آليات التحليل واملحاكاة واختبارات الضغط. 
وأخيرا، تعتمد املبادرة على جانب رئيسي يتعلق بالترويج لثقافة 

املخاطر لدى مختلف مهن املجموعة وأجهزتها.

نموذج جديد لتنقيط زبناء التقسيط 
املقاوالت  تنقيط  لنماذج  الفعلي  4 سنوات من االستخدام  بعد 
الصغرى واملهنيني، تمت مراجعة هذه النماذج من خالل إدماج 
كتل جديدة للمعطيات : معطيات خارجية لقرض املكتب ومعطيات 
تتعلق بعمليات األداء والسحب بواسطة البطاقة. وتقدم هذه الصيغة 
الزبون  التي تعتمد على معطيات كمية وكيفية وسلوك  الجديدة 
قدرة استشرافية جيدة. كما وضع البنك مركزا للتنقيط من أجل 
تعميم املقاربة على الشركات واملصارف التابعة و أصناف املنتجات 
األخرى. كما يعتزم على رقمنة أساليب التنقيط من خالل الحلول 
البنكية اإللكترونية بغية تمكني زبنائه من الحصول على أجوبة 
لطلباتهم اإللكترونية للقرض. ويأتي تنقيط املهن الحرة والخواص 
ليندرج ضمن التدابير  العامة منذ سنة 2018. وابتداء من اآلن، 

تشكل هذه النماذج دعامة لتدابير املقاوالت الصغرى. وتساهم 
في إدخال الطابع اآللي على قرارات قرض املقاوالت الصغرى 
وقروض بتسديد نهائي وفي تعزيز القدرة على معالجة امللفات.

نطاق  تنفيذها على  يتم  للتصنيف  نماذج جديدة 
البنك والشركات التابعة 

نفذت املجموعة في سنة 2017 نماذج جديدة لتصنيف املقاوالت 
الصغيرة واملتوسطة واملقاوالت الكبرى. وتعتمد هذه النماذج على 
تجارب مدبري املخاطر واختبارات القوة اإلحصائية. وتم تعميم 
آليات تطبيقية وحدسية تسمح بإجراء  النماذج على شكل  هذه 
عمليات للمحاكاة متطورة في إطار ورشي يازل II واملعيار الدولي 
التاسع إلعداد التقارير املالية. كما تم تعميمها لتشمل املصارف 
اإليفوارية  الشركة  والدولية السيما  املحلية  التابعة  والشركات 

للبنك بكوت ديفوار والتجاري بنك تونس.

اهتمام  نموذجان خاصان موضوع  السنة، شكل  هذه  وخالل 
خاص و مهام للمساعدة : اإلنعاش العقاري و تمويل املشاريع.

كما تم إطالق ورش مراجعة نماذج التصنيف للتجاري وفابنك 
 .2018 مصر واملقرر دخوله حيز التنفيذ في يونيو 
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تدبير آلي لعملية التحصيل 
بعد االنتهاء من دراسة الجدوى، تم اختيار برنامج لتدبير عملية التحصيل الخاصة بالديون معلقة األداء، 
وذلك من أجل تلبية مختلف احتياجات التدبير بأكملها واحترام املتطلبات التنظيمية. وسيمكن هذا البرنامج 
من تتبع ملف ابتداء من انقضاء األجل إلى غاية التحصيل النهائي للدين مرورا بتدبير املرحلة الودية 

والتدبير اآللي للمساطر القضائية و إنجاز الضمانات.

تعميم مستودع بينات املخاطر على نطاق خدمات التقسيط 
تطور مستودع بيانات املخاطر هذه السنة على صعيد نطاق املعطيات. فبعدما كان مقتصرا على بيانات 
الشركات، أصبح اآلن يشمل خدمات التقسيط. ويمكن مستودع البيانات من رؤية مركزية ملحفظة البنك 
بمؤشرات  واإلدالء  املحفظة  تتبع نسبة تصنيف  يمكن من  للمخاطر. كما  املعرضة  للمناطق  دقيق  وتتبع 
للمخاطر حسب معايير مختلفة وتكوين سجل تاريخي للبيانات الالزمة لتصور اختبارات خلفية لنماذج 

التصنيف الداخلي وإنجاز دراسات تحليلية خاصة.

مخـاطر الـدول
إدماج الـمصرف الجديد التابع للمجموعة التجاري وفا بنك مصر

تم تعزيز تدابير إدارة مخاطر الدول بشكل متواصل هذه السنة، بغية الحفاظ على تأطير صارم للمخاطر العابرة للحدود بالنظر 
لتسريع التنمية اإلقليمية للمجموعة. وهكذا، تم تفعيل الشركة املصرية التابعة باركليز بنك عقب عدة ورشات عمل لتتماشى 
الهيئة الجديدة مع حكامة مخاطر املجموعة، أخذا بعني االعتبار مشروع تحول وخصائص االقتصاد املحلي. في هذا اإلطار، 
قامت املجموعة بمراجعة وتقويم سياسة املخاطر للمصرف التابع للمجموعة واستساغة املخاطر والحدود القطاعية وتفويض 
الصالحيات ومسار منح وتتبع املخاطر. ويتجلى الهدف في ضمان و الحفاظ على إدارة الـمخاطر سواء على أساس اجتماعي 

لكل شركة أو على أساس موطد للمجموعة.
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808 مـوقعني جـدد على 
مـدونة حسن التصـرف للبنـك 

بالـمغرب في سنة 2017 

Éthique	&	conformité

تلتزم مجموعة التجاري وفا بنك بتطبيق نهجها للمسؤولية املجتمعية على كافة املكونات التي تتعامل 
معها. ويتم هذا التعامل ضمن احترام تام للقواعد األخالقية ، السيما في مجال ممارسات األعمال 

وسياسة املشتريات.

سلـوك نـمـوذجـي في قـيـادة 
األعمـال

والوقاية  املهنية  والواجبات  األخالقيات  ثقافة 
من الرشوة 

ونزاهة  استقامة  قواعد  احترام  على  بنك  وفا  التجاري  يسهر 
األعمال والشفافية. وهكذا، تحدد مختلف مدونات األخالقيات 
أولوية مصالح  باحترام  املتعلقة  األساسية  القواعد  للمجموعة 
الزبناء ونزاهة طلبات العروض وتدبير حاالت تعارض املصالح 
والوقاية منها. وفضال عن مدونة حسن التصرف املسلمة لكل 

من التحق حديثا بالعمل في املجموعة، وضعت هذه األخيرة :
- مدونة ألخالقيات املشتريات املطبقة على اآلمرين بالصرف ؛

-  مدونة األخالقيات املطبقة على أعضا مجلس إدارة املجموعة 
التي تؤطر املمارسات املتعلقة بعضو مجلس اإلدارة ؛

-  سياسة مكافحة الغش املنفذة بواسطة تدابير للمراقبة الدائمة 
واملستقلة.

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
تم تعزيز تدابير املجموعة املتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب خالل سنة 2017 عبر تفعيل أداة جديدة للتحليل السلوكي 
و املرور إلى صيغة متطورة آلليات ترشيح التدفقات، إلى جانب 
تحيني ميثاق مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. من ناحية 
أخرى، واصلت املجموعة أشغال تطوير وتنسيق تدابير مكافحة 
التابعة  والشركات  للمصارف  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل 
تماشيا مع املعايير املعتمدة على صعيد املجموعة وباألخص في 
مجال إدارة العالقة مع الشركاء وتطبيق العقوبات االقتصادية 
الدولية. في هذا الصدد، تم تكوين %92 من املستخدمني املعنيني 
في شبكة البنك على الصعيد الوطني في الوقاية من غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب.

حماية املعطيات الحساسة والسرية 
التي تحظى  تم تطبيق مدونة تتعلق بتداول املعلومات املهمة أو 
بأولوية على املستخدمني الذين يمارسون مهاما تعتبر » حساسة « 
والذين غالبا ما يكونون على اطالع على معلومات مهمة. وتنص 
في هذا الصدد على تدابير لألمن تحول النشر غير املرخص به 
ملعلومات سرية. من ناحية أخرى، يصف ميثاق السرية املتعلق 
بمعطيات داخلية الشروط التي يجب وفقها معالجة هذه املعطيات 

من طرف املستخدمني املعنيني. 

ضـمـان االستقـامة والنـزاهة 
والشفـافـية



11 يوما هو األجل 
املتوسط ألداء مستحقات 

املوردين في 2017

%	78 من املوردين 
هم مقاوالت صغرى أو مقاوالت 

صغيرة أو متوسطة

إضفاء طابع رسمي على ميثاق املشتريات املسؤولة 
طابع  تم إضفاء  املشتريات،  لسياسة  الرئيسية  املبادئ  لتعزيز 
تم  و   2017 في سنة  املسؤولة  املشتريات  ميثاق  على  رسمي 
تضمينه التزامات جديدة مثل الوقاية من التبعية و احترام آجال 
األداء...وسيتم تعميم هذا امليثاق على املوردين في سنة 2018.

التقليص من آجال أداء مستحقات املوردين
أولت مجموعة التجاري وفا بنك عناية خاصة باحترام آجال األداء 
املحددة. ويتم تتبع هذا األجل شهريا لدى كافة مستويات املعالجة 
والتصديق بغية تحسني عمليات معالجة الفواتير وتخفيض آجال 
11 يوما في  2017، بلغ أجل أداء املوردين  األداء. وفي سنة 
املتوسط ابتداء من التوصل بالفاتورة. ويظل هذا األجل أقل من 

األجل التنظيمي املحلي املحدد في 60 يوما.

سياسة جديدة للمصادقة إلعطاء األفضلية للمقاوالت 
الصغرى واملشتريات املحلية

 Small « في إطار مبادرة مجموعة التجاري وفا بنك املتعلقة ب
Business Act « التي يكمن هدفها في تسهيل ولوج املقاوالت 
الصغرى للطلبيات على مستوى املجموعة، وضعت مشتريات املجموعة 
سياسة جديدة للمصادقة خاصة باملوردين من فئة املقاوالت الصغرى، 
بغية االستعانة بهذه الفئة من املوردين بطريقة أكثر سهولة، لكن 
كذلك بغية تقييم بعض املعايير املكيفة. وفي هذا الصدد، استفادت 
39 مقاولة صغرى من مصادقة املجموعة منذ سنة 2016. وتمثل 
املقاوالت الصغرى واملقاوالت الصغيرة واملتوسطة %78 من موردي 

التجاري وفا بنك في سنة 2017.

القـيام بمـشتـريات مسـؤولـة

%	71 من
املوردين باملغرب هم راضون 

عن تعاونهم مع املجموعة 

أول تقييم لرضا املوردين في الـمغرب
2017 استقصاء آلراء املوردين ومقدمي الخدمات، بغية قياس اإلدراك ومستوى  أجرى البنك في سنة 
الرضا جودة العالقة التي تربط البنك بمورديه. وحسب نتائج االستقصاء، %87 من املوردين هم عموما 
%74  عبروا عن رضاهم الكبير بالتعامل مع  راضون عن الشراكة مع التجاري وفا بنك ومن ضمنهم 
%93 من مقدمي الخدمات املستجوبني على احترام قواعد أخالقيات  املجموعة. من ناحية أخرى، أكد 

البنك على صعيد املشتريات.
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813 موجزا شابا تم 
توظيفهم في سنة 2017

رأس الـمال البـشري

إجـراء التحـول مع جـميع 
الـمستخـدمني

تطوير املسارات املهنية للمستخدمني 
انسجاما مع احتياجاته الحالية والتوقعية، تمكن التجاري وفابنك 
118 مستخدما في البنك  2017 من مواكبة أزيد من  في سنة 
ضمن مشاريعهم للحركية، بما في ذلك التنقيل صوب الشركات 
التابعة املتخصصة للمجموعة. من ناحية أخرى، مكنت 14 لجنة 
125 مستخدما من األطر الجدد من املصادقة على  هذه السنة 
دبلومهم الجديد باك + 5 وتحسني وضعهم. وأخيرا، مكن عمل 
لتحديد وإحصاء املستخدمني ذوي إمكانيات واعدة من رصد 38 
مستخدما باملجموعة )8 داخل الشركات املغربية التابعة و 6 داخل 
الشركات التابعة في إفريقيا جنوب الصحراء و 24 داخل البنك( 

.45% مع تمثيلية نسوية تصل إلى 

تحفيز تشغيل املوجزين الشباب 
لخدمة طموحاتها في النمو، استقطب التجاري وفا بنك 813 موجزا 
شابا في سنة 2017. ومن ناحية أخرى، وبغية استقطاب املواهب 
ذات املؤهالت الواعدة، عززت املجموعة حضورها في املنتديات 
املنظمة من طرف املدارس العليا باملغرب والخارج. موازاة مع 
العمومي  التعليم  وباألخص  باملغرب  العالي  للتعليم  ذلك، دعما 
وشعب املتفوقني، احتضن البنك 1203 متدربا من ضمنهم 208 
في إطار تداريب ومشاريع نهاية التكوين و 975 تدريب للمعاينة 

.2017 واالكتشاف خالل سنة 

العمل من أجل املساواة بني املرأة والرجل 
يتبنى التجاري وفا بنك سياسة لتكافؤ الفرص مع الحرص على 
ضمان التوازن بني الجنسني في توظيفاته. وهكذا، بلغت نسبة 
النساء في توظيفات البنك %44 خالل سنة  2017 مقابل 37% 
2016. كما أعطت املجموعة األولوية للنهوض بشغل املرأة  في 
ملناصب املسؤولية. وتشكل النساء %40,9 من عدد مستخدمي 

املجموعة و %39,9 من مجموع األطر في سنة 2017. 

تطمح مجموعة التجاري وفا بنك ألن تصير البنك العالئقي املرجعي الذي يرتبط بكل مكوناته ومحيطه. 
البشري  العنصر  بني  وثيقة  تربط عالقة  التي  البشرية  للموارد  الطموح سياسته  ويستلهم هذا 
واالستراتيجية وثقافة املقاولة واألداء، خدمة للزبناء. وبغية إدراك رهانات املهن والتطورات والبيئة 
بشكل أفضل، تم إطالق أوراش كبرى لتحول املوارد البشرية في سنة 2017، انسجاما مع مخطط 

تنمية البنك » طاقات 2020 «.



حوالي %	66 من 
مستخدمي البنك باملغرب تقل 

أعمارهم عن 35 سنة في 2017 

%	40 من الـنساء 
هن أطـر في الـمجموعة

006	132ارتباط بمنصة 
e-learning في 2017 مقاوالت صغرى

تزويـد الـمستخـدمني 
بأفـضل إطار للصحة 

والسالمة في العمل
تولي السياسة االجتماعية للتجاري 
وفا بنك مكانة مهمة للطب الوقائي. 
وهكذا، تم إجراء عدة عمليات 
املفترضة  املخاطر  من  للوقاية 
التي يمكن أن تؤثر على صحة املستخدمني. وتواصلت حمالت 

الكشف الطبي الستباق أفضل لألزمات الصحية.

في  طبية  زيارة   5264 باملغرب  البنك  نظم  السياق،  هذا  وفي 
للجهوية  مقاربة  في   2007 سنة  منذ  البنك  وانخرط   .2017
التدريجية للخدمات الصحية. وتعمل لجنة حفظ الصحة والسالمة 
على تفعيل مقاربة الصحة والسالمة في جميع الجهات من أجل 

مزيد من الفعالية والقرب. وهي تغطي كافة مستخدمي البنك.

التكوين الـمرتبط 
الوكالة «   داخل  » حياتي  املسماة  الجدية  اللعبة  إطالق  ميز 
التطورية  املقاربة  خالل هذه السنة مرحلة تحول في إجراءات 

على مستوى التكوين.

واستكماال للتكوين املهني املقدم من أكاديمية التجاري وفا بنك 
والتكوين التسييري والسلوكي املنظم في إطار دورات مهيكلة، 
e-learning حال مبتكرا يتماشى مع  تقدم التدابير الجديدة 
خصائص البنك وتور التطلعات. وفي سنة 2017، تم 006 132 

.e-learning ارتباط بمنصة 

وفي مجال تعزيز أوجه التكامل مع الشركات التابعة، تم تعزيز 
إجراءات توحيد التكوين )132 مشاركا من املصارف والشركات 
التابعة(. ومن ناحية أخرى، تم تدعيم االستثمار في التكوين خالل 
 5647 وأزيد من  يوم/شخص   31 512 2017 بحوالي  سنة 
مشاركة، على اختالف الدورات التكوينية. وبلغت ميزانية التكوين 

29,9 مليون درهم بالنسبة للبنك في املغرب.

استراتيجية املوارد البشرية
رفـع تحـديات التحـول 

شهدت السنة تحقيق تطورات مهمة السيما على صعيد مشروعني مهيكلني ومتكاملني » التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات « 
و » تدبير األداء « اللذين يشكالن صلب استراتيجية املوارد البشرية ويرومان مواكبة فعالة وقبلية لتحول البنك وتعزيز ثقافة 
الحوار واألداء. ومع متم 2017، تم االنتهاء من نموذج جديد لتحديد األهداف بالنسبة للمستخدمني. وسيتم تطبيقه خالل سنة 

2018. كما تم إنجاز العديد من جذاذات املناصب وتحديد أهمية هذه األخيرة وفق نموذج عاملي.

إنـجــازات
2017
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االجتـماعية الـمسؤوليات 

التـزام تجـاه الـمجمـوعات 
الـمـدني والـمجتمـع 

باملغرب  املوسيقية  الساحة  تطوير  في  املساهمة 
وإفريقيا

كانت مجموعة التجاري وفا بنك خالل سنة 2017 شريكا ألهم 
املواعيد املوسيقية باملغرب مثل مهرجان فاس للموسيقى الروحية 
ومهرجان موازين بالرباط ومهرجان تيميتار بأكادير ومهرجان 
بالدارالبيضاء ومهرجان إفريقيا للضحك ومهرجانات  البولفار 
أخرى...من جهتها تساهم املصارف والشركات التابعة للمجموعة 
على الصعيد الدولي بشكل فعال في تطوير الساحة الفنية. ففي 
سنة 2017 ، احتضن التجاري بنك في تونس للسنة الثالثة على 
التوالي املهرجان الدولي لقرطاج وللسنة الثانية املهرجان الدولي 
لقفصة. وساهمت الشركة البنكية لغرب إفريقيا التابعة للمجموعة 
بالسينغال في تنظيم الذكرى 25 للمهرجان الدولي للجاز بسان 
لوي ومهرجان السالم بدكار. وجددت الشركة اإليفوارية للبنك 
2017 دعمها ملهرجان املوسيقى الحضرية ألنومابو،  في سنة 

باعتباره تظاهرة ثقافية مرجعية ورائدة في كوت ديفوار.

مكافأة اإلبداع الفني واملواهب الشابة
، التجاري بنك،  التابع للمجموعة  التونسي  من خالل املصرف 
الجميلة «  » تونسنا  السنوية  للتظاهرة  تعتبر املجموعة شريكا 
املنظمة من طرف االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة 
التقليدية، والتي تروم تثمني غنى املوروث التونسي وتثمني الحرفيني 

واملبدعني من خالل مسابقة وطنية. كما وضع البنك رهن إشارة  
عشرات الحرفيني فضاء داخل املقر لعرض و ترويج منتوجاتهم في 
صفوف املستخدمني. وحصل التجاري بنك على جائزة » أفضل 
وذلك  التونسية «  التقليدية  بالصناعة  بالنهوض  ملتزمة  مقاولة 

اعترافا بالدعم الذي يقدمه البنك للصناعة التقليدية.

تطوير التعدد اللغوي والتبادالت الثقافية
واصل التجاري وفا بنك أوروبا في سنة 2017 مواكبته لجمعية 
Kidilangues، وهي جمعية تعمل من أجل النهوض بالتعدد 

اللغوي والتبادل الثقافي. وتلتزم الشركة التابعة بتقديم دعمها 
اللغات. وتضمن  املالي لتنظيم ورشات تسمح بتعلم العديد من 
البرنامج، العديد من الدروس اإللكترونية وورشات االستئناس 
باللغات واألنشطة من أجل تمكني األطفال من اكتشاف اللغات 

األجنبية بطريقة ترفيهية وإبداعية.

تلتزم مجموعة التجاري وفا بنك يوميا بخدمة زبنائه، كما يتجاوز التزامها هذا الحد من خالل 
دعم القضايا ذات الصالح العام. فتشمل مبادراتها مجاالت الفن والثقافة والتربية والتعليم وريادة 
األعمال والندوات واإلصدارات الفكرية والتضامن... وعبر أنشطة متنوعة، ينضم إليها مستخدمو 
املجموعة، تتجسد إحدى القيم القوية للمجموعة : االلتزام . هكذا، واصلت املجموعة في سنة 2017 

املساهمة اليومية في خلق القيمة عن طريق هيئاتها وشركاتها التابعة ومؤسستها للرعاية.

دعـم الفـن والثقـافة



صيانة مؤسسات التعليم االبتدائي
يساهم التجاري بنك تونس منذ عدة سنوات في تأهيل مؤسسات 
التعليم االبتدائي داخل مناطق معوزة بتونس. وتكلف البنك خالل 
هذه السنة بصيانة وتجهيز مؤسسات جديدة في معتمدية صواف 
وتاكلسة ومنزل بوزلفة. وتم إجراء مبادرات مماثلة ، موازاة مع 
ذلك، في مؤسستني بجابوزة وشرفني بغية التقليص من التكاليف 
تثقل كاهل األسر عند كل دخول دراسي في هذه  التي  املالية 
املناطق املعوزة وتقريبهم من املدارس من أجل نجاح كافة التالميذ.

تشجيع النجاح وتحفيز التفوق
2015 شريكا لجمعية  يعتبر التجاري وفا بنك أوروبا منذ سنة 
ZupdeCo التي تحفز وتواكب وتثمن اليوم 1300 تلميذ منحدرين 

من أحياء شعبية داخل 45 إعدادية في فرنسا. في هذا اإلطار، 
تم تنفيذ احتضان سنوي. وفي سنة 2017، فتح التجاري وفابنك 
أوروبا أبوابه لتالميذ السنة الثالثة إعدادي من أجل تدريب ملدة 
 2017 أسبوع واحد. وفي تونس، كافأ التجاري بنك في سنة 
التالميذ الذين حصلوا على أفضل املعدالت على مستوى مدرستني 
تابعتني لنيابة سناد )قفصة( ونيابة حدرا ) قصرين(. واختار البنك 

أن يهديهم دراجات لتسهيل تنقالتهم صوب املدرسة.

كما كانت الشركة البنكية لغرب إفريقيا شريكا للتظاهرة واسعة 
النطاق املتمثلة في املباراة العامة للسينغال والتي تكافئ كل سنة 
للبنك  اإليفوارية  الشركة  التعليم. وأخيرا، دعمت  املتميزين في 
جمعية شبكة التميز في التكفل بالطلبة املتفوقني الذين يتابعون 

دراستهم خارج كوت ديفوار.

تحبيب الشباب في ريادة األعمال
يكتسي دعم ريادة األعمال أهمية استراتيجية بالنسبة ملجموعة 
املغرب  وباعتبارها عضوا مؤسسا إلنجاز  بنك.  وفا  التجاري 
ريادة األعمال في صفوف  تتمثل مهمته في تحفيز روح  الذي 
الشباب، يدعم التجاري وفا بنك الجمعية منذ إنشائها من خالل 
رعاية مالية للكفاءات. وفضال عن البنك، تنخرط عدة مصارف 
وشركات تابعة للبنك على الصعيد الوطني في هذه املبادرات على 

غرار وفاكاش، وفاسلف وبنك التمويل واالستثمار للمجموعة.

تطـويـر الـولوج للتـربية والتعـليم 
وتشجـيع ريـادة األعـمال
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اطلعوا على منجزات مؤسسة الرعاية 
2017 التجاري وفا بنك برسم سنة 

االجتـماعية الـمسؤوليات 

دعم املبادرات التضامنية في دول االستقبال
تقدم مجموعة التجاري وفا بنك مساعدتها للمحتاجني وللنساء 
في وضعية صعبة وكذا دعمها للمرضى أو لذوي االحتياجات 
الخاصة. وتساهم كذلك في مبادرات لفائدة اإلدماج االجتماعي 
والصحة في املغرب وفي بعض الدول اإلفريقية. في سنة 2017، 
للبنك تعبئة  واصل التجاري بنك موريتانيا والشركة اإليفوارية 
فرقهما وزبنائهما في حمالت التبرع بالدم. وفي كوت ديفوار، 
التزمت الشركة اإليفوارية للبنك إلى جانب مؤسسة معهد أمراض 
القلب بأبيدجان كشريك ملكافحة أمراض القلب والشرايني من خالل 
تسليم هبة لتغطية احتياجات املعهد على مستوى التوعية والوقاية 
وشراء األدوية والتكفل بمصاريف عمليات األطفال املرضى، إلخ. 
وفي أوروبا، ساهم التجاري وفا بنك أوروبا للسنة الثالثة على 
التوالي في السباق الشهير » La Parisienne «. ويتعلق األمر 
بسباق نسوي مائة باملائة يضم كل سنة آالف العداءات القادمات 
من مختلف أنحاء أوروبا من أجل متعة الرياضة الكتشاف وإعادة 
اكتشاف أجمل مدينة في العالم ودعم مكافحة سرطان الثدي.

برنامج مصري خاص بالتزام املستخدمني
طور التجاري وفا بنك مصر » برنامج التزام املستخدمني « الذي 
يسمح لهم باالضطالع بدور مهم في دعم املجموعات التي يتعامل 
معها البنك، وذلك من خالل تقديم فرص للتطوع  وتمكينهم من 
تقاسم تجاربهم : دعم التطوع و/أو تعبئة األموال. وفي 2017، 
همت األنشطة التي قادها املوظفون عدة مجاالت : تأهيل أطفال 
وتنظيم دورات  للنجارة  بناء ورش صغير  الشوارع من خالل 
تكوين في الخياطة بالنسبة للنساء في وضعيات هشة من أجل 
تمكينهن من أن يصبحن مستقالت اقتصاديا ونشاط جمع األموال 
لدعم تعليم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة واليتامى ورعاية 

األطفال في املناطق املعوزة لتمويل دراستهم.

مـؤسسة الـرعـاية 
التجاري وفا بنك

التزام قوي لفائدة املجموعات
تم تأسيس مؤسسة الرعاية التجاري وفا بنك منذ حوالي 40 سنة. وتتدخل 
في مختلف األنشطة التي طورت خاللها مهارات مشهود لها بالكفاءة، من 

خالل تنفيذ العديد من املشاريع املهيكلة واملبتكرة.

ومن خالل مختلف أقطابها، تعمل مؤسسة الرعاية لفائدة التربية والتعليم 
الفكرية ودعم  وريادة األعمال، والفن والثقافة، والندوات واإلصدارات 

الجمعيات التي تقوم بمبادرات تضامنية ذات وقع قوي.

وتنخرط املؤسسة في املبادرات الهادفة ملكافحة التغيرات املناخية والتي 
وطويلة  قوية  إبرام شراكات  من خالل  الشركة  على  إيجابي  تأثير  لها 
األمد مع الفاعلني في املجتمع املدني الذين يساهمون في إنجاز مهمتها.

حوالي 000	20	جهاز معلوماتي تم توزيعها 
على جمعية الجسر منذ سنة 2007

حوالي 000	16 ساعة تكوين في ريادة 
األعمال تم تنظيمها من طرف متطوعي 

املجموعة في املغرب منذ سنة 2014

حوالي 000	20	تلميذ مستفيد من برنامج 
» املدارس العليا للجميع « منذ سنة 2007

266	خريجا من ماستر » األبناك 
واألسواق املالية « منذ سنة 2007

حوالي 000	11 زائر في فضائي الفن 
أكتيا وموالي علي الكتاني ملؤسسة الرعاية 

التجاري وفا بنك في 2017

أزيد من 450 تلميذا مستفيدا من برنامج 
» أكاديمية الفنون « إلى غاية متم 2017

أزيد من 450	1	مشاركا في سلسلة ندوات 
» لنتبادل من أجل فهم أفضل « بمعدل 150 

مشاركا في كل ندوة في سنة 2017.

أرقـام رئيـسـية
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تقـرير التـدبـير
وفا بنك حتليـل نتـائج التجاري 

الحسـابات االجتماعية
الحسـابات المـوطـدة



وفا بنك حتليـل نتـائج التجاري 
النشـاط باملغـرب

موارد الزبناء
برســم الســنة املاليــة 2017، تطــورت ودائــع زبنــاء التجــاري وفــا بنــك 
بنســبة % 8,0، لتصــل إلــى 224,7 مليــار درهــم. ويتضمــن هــذا التطــور:

•  ارتفــاع الودائــع بــدون فائــدة بنســبة % 7,9، لتصــل إلــى 152,0 مليــار 
درهــم، وذلــك نتيجــة:

-  ارتفــاع حســابات الشــيكات بنســبة % 10,3، لتصــل إلــى 103,5 مليــار 
؛  درهم 

ــى 38,0  ــل إل ــبة % 6,1، لتص ــة بنس ــة الدائن ــابات اجلاري ــم احلس -  تدعي
ــار درهــم ؛  ملي

•  وارتفاع الودائع بفائدة بنسبة % 8,0، لتصل إلى 72,6 مليار درهم.

ومــن حيــث ودائــع الزبنــاء، أقفــل التجــاري وفــا بنــك الســنة بحصــة من 
ــوق بلغت % 26,7. الس

قروض متبوعة بالصرف املباشر
ــرف  ــة بالص ــروض املتبوع ــجلت الق ــر 2017، س ــم دجنب ــة مت ــى غاي إل
املباشــر ارتفاعــا بنســبة %2,6، لتبلــغ 209,7 مليــار درهــم. ويعــد هــذا 

ــاس : ــة باألس ــور نتيج التط

- الرتفاع قروض التجهيز بنسبة % 10,0، لتصل إلى 62,0 مليار درهم ؛

- لتحسن القروض العقارية بنسبة % 7,0، لتصل إلى 60,2 مليار درهم ؛

- لتعزيز قروض االستهالك بنسبة % 9,4، لتصل إلى 11,7 مليار درهم ؛

وعلــى صعيــد القــروض لالقتصــاد، وصلــت حصــة التجــاري وفــا بنــك 
مــن الســوق إلــى % 25,8 فــي 2017. 

وســجلت الديــون متعثــرة األداء للتجاري وفا بنــك تراجعــا نســبته % 2,0، 
لتصل إلــى 11,3 مليار درهــم. وفي الســياق ذاته، ارتفعــت املخصصات 
االحتياطيــة للديــون متعثــرة األداء بنســبة % 0,7، لتصل إلــى 8,3  مليار 
ــبة  ــت نس ــذا بلغ ــى % 73,1. وهك ــة إل ــبة التغطي ــع نس ــا رف ــم، مم دره

الديــون املتعثــرة %5,4 وتكلفــة املخاطــر 0,43%.

التعهدات بواسطة توقيع
إلــى غايــة متــم ســنة 2017، ارتفعــت التعهــدات بواســطة توقيــع بنســبة 
% 58,4، لتبلــغ 117,6 مليــار درهــم، ممــا جعــل حصــة التجاري وفــا بنك 

الســوقية تصــل  إلــى 40,7%.

نتائــج الشــركة إلــى غايــة 31 دجنبــر 
2017

صافي مجموع اإليرادات املصرفية
إلــى غايــة 31 دجنبــر 2017، بلــغ صافــي مجمــوع اإليــرادات املصرفيــة 
11,5 مليــار درهــم، مســجال بذلــك تراجعــا نســبته % 19,2 مقارنــة مــع 
ســنة 2016. وتعــزى هــذه الوضعية أساســا الخنفــاض اإليــرادات البنكية 
ــنة 2016  ــي س ــت ف ــي تضمن ــبة % 66,7، والت ــرى بنس ــة األخ املختلف
ــتثنائية،  ــر االس ــذه العناص ــاب ه ــدون احتس ــررة. وب ــر متك ــل غي مداخي

يســجل صافــي مجمــوع اإليــرادات املصرفيــة ارتفاعــا نســبته % 2,9.

وتتوزع بنية صافي مجموع اإليرادات املصرفية على الشكل اآلتي :

 2017

احلصة / صافي 
مجموع 

اإليرادات 
املصرفية

2016

احلصة / صافي 
مجموع 

اإليرادات 
املصرفية

التغيرات

مباليني 
الدراهم

%

%1572,3%85448,1	6%01160,9	7هامش الفائدة

نتيجة عمليات القرض 
%112,0-66-590,4%0,1-7-اإليجاري واإليجار

%1439,6%49410,5	1%63714,2	1هامش العموالت

%1587,2%20315,5	2%236020,5نتيجة عمليات السوق

)+( إيرادات مصرفية 
%66,7-060	3-%58832,2	4%52813,3	1متنوعة أخرى

)-( تكاليف مصرفية 
%646,7%9616,8%0268,9	1متنوعة أخرى

صافي مجموع اإليرادات 
%19,2-733 2-%236100,0 14%503100,0 11املصرفية

هامش الفائدة
ــن  ــبته % 2,3. ميك ــن نس ــم، بتحس ــار دره ــدة 7,0 ملي ــش الفائ ــغ هام بل

ــي : ــا يل ــدة كم ــع هامــش الفائ توزي

•  ســجلت الفوائــد واإليــرادات املماثلــة شــبه اســتقرار )%0,1+(، لتصــل 
ــد  ــا للفوائ ــا طفيف ــر اخنفاض ــذا التغي ــم ه ــم. ويه ــار دره ــى 10,3 ملي إل
واإليــرادات املماثلة علــى العمليات اخلاصــة بالزبنــاء )% 0,2-( و ارتفاع 
ــات مــع مؤسســات االئتمــان  ــى العملي ــة عل الفوائــد واإليــرادات املماثل
)+6,6%(. وتعــزى هــذه الوضعيــة باألســاس الخنفــاض أســعار الفائــدة.

•  تراجع الفوائــد والتكاليــف املماثلة بنســبة % 4,4، لتصل إلــى 3,3 مليار 
درهــم. وذلــك إثــر تراجــع الفوائــد والتكاليــف املماثلــة علــى العمليــات 
ــة  ــف املماثل ــد والتكالي ــت الفوائ ــاء. )% 13,9-( وارتفع ــة بالزبن اخلاص

علــى العمليــات مــع مؤسســات االئتمــان بنســبة % 13,8.

نتيجة عمليات القرض اإليجاري واإليجار
ــدره 7,1  ــزا ق ــار عج ــاري واإليج ــرض اإليج ــات الق ــاح عملي ــجلت أرب س

ــنة 2016. ــم س ــة مت ــى غاي ــل +59,2 إل ــم مقاب ــون دره ملي



الهامش على العموالت
ارتفــع الهامــش علــى العمــوالت، مــع متــم دجنبــر 2017، إلــى 1,6 مليــار 

درهــم، بتحســن نســبته %9,6 مقارنــة مــع الســنة الســابقة.

نتيجة عمليات السوق
  7,2 بلغــت نتيجــة عمليــات الســوق 2,4 مليــار درهــم، بتحســن نســبته% 
مقارنــة مــع متــم ســنة 2016. وذلك إثــر ارتفــاع نتيجــة عمليــات الصرف 
)+187 مليــون درهــم( و نتيجــة العمليــات على املنتجــات املشــتقة )162+ 
ــندات  ــى س ــات عل ــة العملي ــاض نتيج ــوض اخنف ــذي ع ــم( ال ــون دره ملي
املعاملــة )150- مليــون درهــم( ونتيجــة العمليــات علــى ســندات التوظيف 

)-42 مليون درهم(.

إيرادات وتكاليف مصرفية متنوعة أخرى
ــرى  ــة األخ ــرادات املصرفي ــت اإلي ــر 2017، بلغ ــم دجنب ــة مت ــى غاي إل
ــذا  ــزى ه ــي 2016. ويع ــم ف ــار دره ــل 4,6 ملي ــم مقاب ــار دره 1,5 ملي
ــنة 2016.  ــي س ــجلة ف ــتثنائية املس ــل االس ــا للمداخي ــاض أساس االخنف
بينمــا ارتفعــت التكاليــف املصرفيــة األخــرى بنســبة %6,7، لتصــل إلــى 

1,0 مليــار درهــم.

التكاليف العامة لالستغالل
برســم ســنة 2017، بلغت التكاليــف العامة لالســتغالل 4,5 مليــار درهم، 
5,2 مقارنــة مــع ســنة 2016. ويعد هذا  مســجلة بذلــك ارتفاعــا نســبته % 
ــف املســتخدمني بنســبة % 7,2  ــاع تكالي التطــور نتيجــة باألســاس الرتف
وارتفــاع التكاليــف اخلارجيــة بنســبة % 4,5. وعليــه، اســتقر معامــل 

االســتغالل فــي % 39,2.

)مباليني الدراهم(

دجنبر
2017

دجنبر
2016

التغيرات
مباليني 
الدراهم

%

%9291397,2 0681 2تكاليف املستخدمني

%12312032,5ضرائب ورسوم

%804814,5	8861	1تكاليف خارجية

%1916320,5تكاليف عامة أخرى لالستغالل

مخصصات اإلهالك الناجت 
عن االستغالل*

412415-3-0,6%

%2862245,2 5084 4التكاليف العامة لالستغالل

* أصول ثابتة ملموسة وغير ملموسة

النتيجة اإلجمالية لالستغالل
بلغــت النتيجــة اإلجماليــة لالســتغالل 7,3 مليــار درهــم فــي ســنة 2017، 
ــن  ــع ع ــذا التراج ــم ه ــنة 2016. وجن ــي س ــم ف ــار دره ــل 10,1 ملي مقاب
ــاع  ــة )%19,2-( واالرتف ــرادات املصرفي ــوع اإلي ــي مجم ــاض صاف اخنف

ــف العامــة لالســتغالل)5,2%+( . املتواصــل للتكالي

النتيجة اجلارية
برســم ســنة 2017، بلغــت النتيجــة اجلاريــة 6,3 مليــار درهــم، بتراجــع 

نســبته % 27,7 مقارنــة مــع الســنة الســابقة.

واخنفضــت املخصصــات االحتياطيــة الصافية من االســترجاعات بنســبة 
ــم، ــون دره ــى 751,8 ملي ــل إل %44,6، لتص

وذلك ارتباطا مبا يلي :

•  مخصــص إجمالــي عــام قــدره 2,7 مليــار درهــم فــي ســنة 2017 مقابل 
2,4 مليــار درهــم في ســنة 2016 ؛

•  اســترجاع عــام للمخصصــات االحتياطيــة قــدره 2,0 مليــار درهــم فــي 
ســنة 2017 مقابــل 1,1 مليــار درهــم مقارنــة مــع ســنة 2016 ؛

ــرة األداء بواســطة  ــة الديــون متعث وفــي ســنة 2017، بلغــت نســبة تغطي
.73,1 ــة %  ــات االحتياطي املخصص

صافي األرباح
ــنة 2017،  ــم س ــع مت ــم م ــار دره ــاح 4,2 ملي ــي األرب ــغ صاف ــا، بل ختام
ــابقة. ــنة الس ــع الس ــة م ــبته %40,1 مقارن ــا نس ــك اخنفاض ــجال بذل مس

مجموع حقوق املساهمني
بلغ مجموع حقوق املســاهمني برســم الســنة املالية 2017، دون احتساب 
صافــي األربــاح، 32,9 مليــار درهــم مقابــل 28,4 مليــار درهــم فــي 

.15,8 ســنة 2016، أي بارتفاع نســبته % 

مجموع احلصيلة
ــار  ــة 319,4 ملي ــوع احلصيل ــغ مجم ــر 2017، بل ــة دجنب ــة نهاي ــى غاي إل
درهم، مســجال بذلــك ارتفاعــا نســبته %6,6 مقارنة مع الســنة الســابقة.

الصعوبات املواجهة : ال توجد

يســتجيب البنــك ملقتضيــات القانــون 10-32 ولنصوصه  آجال األداء : 
ــد  ــه تزي ــه أو زبنائ ــاه مموني ــون جت ــة دي ــه أي ــت لدي ــا ليس ــة كم التطبيقي

عــن شــهرين.

73
2 0 1 7 التجـاري وفـا بنـك



في املقابل، يعزى االرتفاع في اخلصوم أساسا إلى:

• ارتفــاع الديــون جتــاه الزبنــاء بنســبة % 10,5 لتصــل إلــى 316,2 مليــار 
؛ درهم 

•  ارتفــاع الديــون جتــاه مؤسســات االئتمــان واملعتبرة فــي حكمها بنســبة 
ــم ؛ ــار دره ــى 37,7 ملي ــل إل % 33,1 لتص

 33,2 % 7,7 لتصــل إلــى  • وحتســن االحتياطيــات املوطــدة بنســبة 
درهــم. مليــار 

املوارد
باعتبارهــا متثــل % 66,5 مــن مجمــوع احلصيلــة، بلغــت ودائــع الزبنــاء، 
برســم ســنة 316,2 ،2017 مليــار درهــم، مقابــل 286,3 مليــار درهم في 

الســنة الســابقة. ويعــزى هــذا التوجــه إلــى :

•  ارتفــاع ودائع التجــاري وفــا بنك فــي املغــرب وأوروبــا واملنطقــة احلرة 
بنســبة % 8,3، لتصــل إلــى 230,3 مليــار درهــم ؛

ــبة % 16,7  ــي بنس ــد الدول ــى الصعي ــيط عل ــك التقس ــع بن ــن ودائ •  حتس
ــار درهــم. ــى 81,5 ملي لتصــل إل

االستعماالت 
مــع متــم ســنة 2017، ســجلت القــروض والديــون علــى الزبنــاء ارتفاعــا 
ــا  ــذا األداء أساس ــود ه ــم. ويع ــار دره ــغ 286,0 ملي ــبته % 5,3، لتبل نس
الرتفــاع قروض زبنــاء البنــك باملغــرب وطنجــة واملنطقــة احلــرة )% 3,1( 

ــي )%12,3(. ــد الدول ــى الصعي ــيط عل ــك التقس ــروض بن ــور ق وتط

وعليه، بلغت نسبة التحويل % 90,4 مقابل % 94,9 في السنة السابقة.

املجموع املوطد حلقوق املساهمني
ــا  ــم، أي م ــار دره ــاهمني 50,8 ملي ــوق املس ــد حلق ــوع املوط ــغ املجم بل
ميثــل ارتفاعــا بنســبة % 7,2 مقارنــة مــع الســنة الســابقة. ويرجــع 
تدعيم املتانــة املاليــة لتوطيــد التجــاري بنك مصر فــي حصيلــة مجموعة 

التجــاري وفــا بنــك. 

مالءة املجموعة 
ــك  ــت مجموعــة التجــاري وفابن ــة، أقفل ــى مســتوى النســبة االحترازي عل
النصــف األول مــن ســنة 2017 بنســبة الدعامــة األولــى تقــدر ب % 9,7 
ونســبة مــالءة تقــدر ب % 12,3، متجــاوزة العتبــات التنظيميــة التــي تقدر 

تواليــا ب % 9 و % 12، املطبقــة ابتــداء مــن 30 يونيــو 2014.

حتليل النشاط املوطد
مجموع احلصيلة 

مع متــم الســنة املاليــة 2017، ارتفــع مجمــوع حصيلــة مجمــوع التجاري 
وفــا بنــك إلــى 475,7 مليــار درهــم، بارتفــاع نســبته % 10,9 مقارنــة مع 

متم الســنة الســابقة.  

وحســب املناطــق اجلغرافيــة، تركــز مجمــوع احلصيلــة في حــدود % 73,9 
باملغــرب. بينما يتــوزع الباقي علــى شــمال وإفريقيا واالحتــاد االقتصادي 
والنقــدي لــدول غــرب إفريقيــا واملجموعــة االقتصاديــة والنقديــة لوســط 

ــا وأوروبا. إفريقي

علــى صعيــد احلصيلــة، يتكــون مجموعهــا بنســبة % 60,1 مــن القــروض 
ــا  ــة بقيمته ــول املالي ــن األص ــبة % 13,8 م ــاء وبنس ــى الزبن ــون عل والدي
العادلة حســب النتيجة وبنســبة % 8,3 من األصول املاليــة املتاحة للبيع. 
وتســاهم هــذه العناصــر الثالثــة بنســبة % 82,2 مــن مجمــوع احلصيلــة.

بنية االستعماالت

 31/12/2017  31/12/2016
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13,8% 11,8%
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ويرجع ارتفاع األصول أساسا إلى العوامل التالية  :

ــى  ــل إل ــبة %5,3 لتص ــاء بنس ــى الزبن ــون عل ــروض والدي ــاع الق •  ارتف
286,0 مليــار درهــم ؛

•  ارتفــاع األصــول بقيمتهــا العادلة حســب النتيجــة بنســبة %30,6 لتصل 
إلــى 65,9 مليــار درهم ؛

ــا  ــا يعادله ــان وم ــى مؤسســات االئتم ــون عل ــروض والدي •  و، تطــور الق
ــار درهــم. ــى 25,3 ملي بنســبة %11,8 لتصــل إل

بنية املوارد
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النتـائج املـوطـدة ملجـموعة
التجـاري وفا بنك

الصافي املوطد ملجموع اإليرادات املصرفية
إلــى غايــة 31 دجنبــر 2017، ســجل الصافــي املوطــد ملجموع اإليــرادات 
ــار  ــل 19,7 ملي ــم مقاب ــار دره ــك 21,6 ملي ــا بن ــاري وف ــة للتج املصرفي

درهم فــي 2016. ويشــمل هــذا االرتفــاع بنســبة % 10,0 :

• ارتفاع هامش الفائدة بنسبة %11,2 ليصل إلى 12,9 مليار درهم ؛

• ارتفاع هامش العموالت بنسبة % 8,3 ليصل إلى 4,8 مليار درهم ؛

•  حتســن نتيجــة أنشــطة الســوق بنســبة % 14,5 لتصــل إلــى 3,9 مليــار 
درهــم ؛ 

•  تراجــع نتيجــة النشــطة األخــرى بنســبة % 81,2 لتصــل إلــى 43,7 
ــم .  ــون دره ملي

ــوع  ــد ملجم ــي املوط ــة الصاف ــوزع بني ــنة 2017، تت ــم س ــة مت ــى غاي وإل
ــي: ــا يل ــة كم ــرادات املصرفي اإلي

بنية صافي مجموع اإليرادات املصرفية إلى غاية 31 دجنبر 2017
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وحسب أقطاب النشاط، يوزع هذا التطور على النحو التالي :

•  ارتفــاع صافــي مجمــوع اإليــرادات املصرفيــة للتجــاري وفــا بنــك فــي 
ــى 10,6  ــل إل ــبة %0,9 ليص ــرة بنس ــة احل ــا واملنطق ــرب وأوروب املغ

مليــار درهــم ؛
وحسب أقطاب النشاط، يوزع هذا التطور على النحو التالي :

•  ارتفــاع صافــي مجمــوع اإليــرادات املصرفيــة للتجــاري وفــا بنــك فــي 
ــى 11,1  ــل إل ــبة % 4,4 ليص ــرة بنس ــة احل ــا واملنطق ــرب وأوروب املغ

مليــار درهــم ؛

•  ارتفاع صافي مجموع اإليرادات املصرفية لشركات التمويل املتخصصة 
بنســبة % 3,4 ليصــل إلــى 2,4 مليــار درهم؛

ــبة % 0,2  ــني بنس ــة للتأم ــرادات املصرفي ــوع اإلي ــي مجم ــور صاف • تط
مليــار درهــم؛  1,4 إلــى  ليصــل 

ــى  ــيط عل ــك التقس ــة لبن ــرادات املصرفي ــوع اإلي ــي مجم ــاع صاف •  ارتف
ــم. ــار دره ــى 7,2 ملي ــل إل ــبة % 23,7 ليص ــي بنس ــد الدول الصعي

النتيجة اإلجمالية لالستغالل
تدعمــت النتيجــة اإلجماليــة لالســتغالل بنســبة % 10,8 لتصل إلــى 11,7 
مليــار درهــم. ومن جهتهــا، ارتفعــت التكاليــف العامــة لالســتغالل مبا في 
ذلــك مخصصــات اإلهــالكات واخنفاضــات القيمــة بنســبة % 9,2 لتصــل 

إلــى 10,0 مليار درهــم. وبلــغ معامل االســتغالل .% 46,1

كلفة املخاطر
ــم.  ــار دره ــى 2,2 ملي ــل إل ــبة % 8,3 لتص ــر بنس ــة املخاط ــت كلف ارتفع
ــا  ــو تقريب ــر %0,72 وه ــة املخاط ــت كلف ــاري، بلغ ــوع اجل ــبة ملجم ونس
نفــس املســتوى املســجل فــي الســنة الســابقة. ومــن جهتهــا بلغت نســبة 
تعثــر الديــون % 7,0 بتحســن مقارنــة مــع متــم ســنة 2016 )0,1- نقطة(.

صافي األرباح املوطد
مــع متــم ســنة 2017، ســجل صافــي األربــاح املوطــد للمجموعــة حتســنا 

نســبته % 16,5، ليبلــغ 6,6 مليــار درهــم.

صافي األرباح حصة املجموعة
وختامــا بلغــت حصــة املجموعــة مــن صافــي األربــاح 5,4 مليــار درهــم 

بتطــور نســبته % 13,3.

ــاهمني(  ــوق املس ــى حق ــد عل ــة )العائ ــاميل الذاتي ــة الرس ــت مردودي وبلغ
ــوع  ــة ومجم ــل املردودي ــني معام ــبة ب ــت النس ــي 2017. وبلغ % 14,9 ف

احلصيلــة % 1,4.

تطور املساهمات في حصة املجموعة من صافي األرباح
إلى غاية 31/12/2017

%14,7+البنك في املغرب وأوروبا واملنطقة احلرة

%1,3+شركات التمويل املتخصصة

%49,5-التأمني

%45,2+بنك التقسيط على الصعيد الدولي
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31/12/201731/12/2016األصول

483 303 7    735 142 9    القيم النقدية، األبناك املركزية، اخلزينة العامة، خدمة الشيكات البريدية 

628 715 40 804 621 35    ديون على املؤسسات االئتمانية و املؤسسات املماثلة

911	210	10				299	724	6				.	حتت	الطلب

718	504	30				505	897	28				.	اآلجلة

696 926 174    875 237 179     مستحقات على العمالء

125	168	50				692	406	46				.	القروض	النقدية	و	االستهالكية

000	207	57				671	898	62				.	قروض	التجهيز

850	254	56				993	194	59				.	القروض	العقارية

721	296	11				519	737	10				.	قروض	أخرى

1     1     التزامات ُمقتناة عبر بيع الديون 

087 121 46    810 555 59    أوراق مالية لالجتار و استثمارية قابلة للتداول

542	251	25				338	338	38				.	سندات	اخلزينة	و	القيم	املنقولة	املماثلة

321	204	2				873	092	6				.	أوراق	مالية	أخرى	ممثلة	للمديونية	

224	665	18				599	124	15				.	أوراق	مالية	ممثلة	للملكية	

551 453 5    194 782 3    أصول أخرى 

166 969 5    219 840 6    أوراق مالية استثمارية

166	969	5				219	840	6				.	حصص	امللكية	و	مخصصات	مماثلة	

-							-							.	أوراق	مالية	أخرى	ممثلة	للمديونية	

919 644 13    819 104 19    حصص امللكية ومخصصات مماثلة

-       -        مستحقات تابعة

965 238    093 395    أصول ثابتة ممنوحة لإليجار املنتهي بالتملك و لإليجار

149 812 1    698 087 2    أصول ثابتة غير ملموسة 

980 340 3    994 602 3    أصول ثابتة ملموسة

626 526 299    242 371 319    مجموع األصول 

31/12/201731/12/2016اخلصوم

-      -      األبناك املركزية، اخلزينة العامة، خدمة الشيكات البريدية

115 792 21 674 432 27    ديون اجتاه املؤسسات االئتمانية و املؤسسات املماثلة

610	748	6				787	578	6				.	حتت	الطلب

506	043	15				887	853	20				.	اآلجلة

653 833 208    841 368 225    ودائع العمالء

299	692	130				889	722	145				.	حسابات	دائنة	حتت	الطلب

923	020	27				582	988	27				.	حسابات	االدخار	

997	328	40				032	552	41				.	ودائع	آجلة

434	791	10				338	105	10				.	حسابات	دائنة	أخرى	

398 592 7    938 878 5    أوراق مديونية مُصْدَرَة 

398	592	7				938	878	5				.	أوراق	مديونية	قابلة	للتداول

-							-							.	السلفيات	السندية

-							-							. أوراق مديونية أخرى ُمْصَدَرة

514 052 10    313 080 7    خصوم أخرى 

024 165 3    154 253 3    مخصصات احتياطية عن املخاطر و املصاريف

-       -       مخصصات احتياطية مقننة

-       -       منح، أموال عمومية مرصودة و أموال خاصة للضمان

020 770 12    651 319 13    ديون تابعة

420     420     فوارق إعادة التقييم

000 350 26    500 843 30    احتياطيات و مكافآت متعلقة بالرأمسال

272 035 2    272 035 2    رأمسال

-       -       مساهمون، رأمسال غير مدفوع )-(

160    468    رصيد مرحل من جديد )+/-(

-       -       صافي احلصيلة في انتظار التخصيص )+/-(

048 935 6    011 158 4    صافي احلصيلة للسنة املالية )+/-(

626 526 299    242 371 319    مجموع اخلصوم 

)بآالف الدراهم( امليزانية اخلتامية بتاريخ 31 دجنبر 2017 

الحسـابات االجتماعية
الحسابات في 31 دجنبر 2017



31/12/201731/12/2016

862 639 21    190 721 17    عائدات التشغيل البنكي 

137	966				084	030	1				الفوائد	و	العائدات	املماثلة	على	العمليات	مع	املؤسسات	االئتمانية

326	941	8				121	926	8				الفوائد	و	العائدات	املماثلة	على	العمليات	مع	العمالء

179	347				196	305				الفوائد	و	العائدات	املماثلة	على	األوراق	املالية	املمثلة	للمديونية

637	587	4				834	512	1				العائدات	على	األوراق	املالية	املمثلة	للملكية	

048	301				726	23				العائدات	على	األصول	الثابتة	ضمن	عمليتي	اإليجار	االئتماني	و	اإليجار

786	493	1				220	635	1				عموالت	على	خدمات

750	002	5				009	288	4				عائدات	بنكية	أخرى

260 404 7    466 218 6    مصاريف التشغيل البنكي

578	436				376	592				الفوائد	و	العائدات	املماثلة	على	العمليات	مع	املؤسسات	االئتمانية

007	718	2				394	451	2				الفوائد	و	العائدات	املماثلة	على	العمليات	مع	العمالء

466	246				086	207				الفوائد و العائدات املماثلة على األوراق املالية املمثلة للمديونية امُلْصَدَرة

802	241				853	30				املصاريف	على	األصول	الثابتة	ضمن	عمليتي	اإليجار	االئتماني	و	اإليجار

407	761	3				757	936	2				مصاريف	بنكية	أخرى

602 235 14    724 502 11    صافي مجموع اإليرادات املصرفية

797	104				074	52				عائدات	التشغيل	غير	البنكية

-						469	3				مصاريف	التشغيل	غير	البنكية

515 285 4    747 507 4    املصاريف العامة للتشغيل 

338	929	1				105	068	2				مصاريف	املوظفني	

829	119				812	122				ضرائب	و	رسوم	

780	804	1				578	885	1				مصاريف	خارجية

649	15				863	18				مصاريف	تشغيلية	أخرى	

918	415				389	412				إمدادات	اإلهالكات	و	املخصصات	االحتياطية	عن	األصول	الثابتة	امللموسة	و	غير	امللموسة

213 410 2    776 797 2    إمدادات املخصصات االحتياطية و اخلسائر على مستحقات غير قابلة للتحصيل

038	529	1				046	338	1				إمدادات	املخصصات	االحتياطية	عن	الديون	و	االلتزامات	احلاملة	لتوقيع	املتعثرة

404	351				324	970				اخلسائر	على	املستحقات	غير	القابلة	للتحصيل

771	529				406	489				إمدادات	أخرى	للمخصصات	االحتياطية

971 053 1    997 045 2    استرجاع املخصصات االحتياطية و حتصيل الديون الهالكة

898	807				261	310	1				استرجاع	املخصصات	االحتياطية	عن	الديون	و	االلتزامات	احلاملة	لتوقيع	املتعثرة

317	44				564	62					حتصيل	الديون	الهالكة

756	201				172	673				استرجاع	ملخصصات	احتياطية	أخرى

642 698 8    803 291 6    احلصيلة اجلارية

999	11				695				مداخيل	غير	جارية

171	191				893	530				مصاريف	غير	جارية	

470 519 8    605 761 5    احلصيلة قبل الضريبة 

422	584	1				594	603	1				الضرائب	على	احلصيلة	

048 935 6    011 158 4    صافي األرباح

31/12/201731/12/2016خارج امليزانية

173 223 74    012 502 117    التزامات ممنوحة

532				906	574	4				التزامات تمويلية ممنوحة لفائدة المؤسسات االئتمانية و المؤسسات المماثلة

612	287	18				636	599	50				التزامات تمويلية ممنوحة لفائدة العمالء

109	981	15				395	990	15				التزامات ضمان األوامر لفائدة المؤسسات االئتمانية و المؤسسات المماثلة

920	953	39				931	333	46				التزامات ضمان األوامر لفائدة العمالء

-						-						أوراق مالية ُمْشَتراة ضمن عملية إعادة الشراء

-						144	3				أوراق مالية أخرى للتسليم

121 034 23    162 405 20    التزامات ُمْسَتَلَمة 

560	491	1				-						التزامات تمويلية مستلمة من المؤسسات االئتمانية و المؤسسات المماثلة

627	270	21				772	008	20				التزامات ضمان األوامر مستلمة من المؤسسات االئتمانية و المؤسسات المماثلة

934	271				116	381				التزامات ضمان مستلمة من الدولة و من مختلف هيئات الضمان

-						-						أوراق مالية مبيعة ضمن عملية إعادة الشراء

-						274	15				أوراق مالية أخرى لالستالم

قام البنك ألول مرة في سنة 2017 باإلدراج المحاسبي للجزء غير المستعمل بمبلغ 43.109 مليون درهم. وكان الجزء غير المستعمل قد بلغ 58.341 مليون درهم مع متم سنة 2016.

وكان الجزء غير المستعمل يدرج دائما في حساب نسب المالءة.

)بآالف الدراهم( خارج امليزانية اإلجمالي بتاريخ 31 دجنبر 2017 

)بآالف الدراهم( حساب املداخيل و املصاريف اإلجمالي بتاريخ 31 دجنبر 2017 
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31/12/201731/12/2016

247	791	41316	945	115	)+(	عائدات	تشغيلية	بنكية	مستلمة	
317	56444	262	)+(	استعادة	الديون	الهالكة

112	82747	335 )+( عائدات تشغيلية غير بنكية ُمْسَتلمة

296	159	8-907	261	7-4	)-(	مصاريف	تشغيلية	بنكية	مدفوعة	)*(

5	)-(	مصاريف	تشغيلية	غير	بنكية	مدفوعة
597	869	3-358	095	4-6	)-(	مصاريف	عامة	تشغيلية	مدفوعة

422	584	1-594	603	1-7	)-(	الضرائب	على	النتائج	اجلارية

I3 082 9453 269 361 – صافي التدفقات النقدية اآلتية من حساب املداخيل و املصاريف

تغير	:
8	)±(	ديون	على	املؤسسات	االئتمانية	و	املؤسسات	املماثلة

5	093	824-5	666	141

272	676	10-176	311	4-9	)±(	ديون	على	العمالء

829	307	7247	434	13-10	)±(	األوراق	املالية	لالجتار	و	األوراق	املالية	االستثمارية	القابلة	للتداول	

000	668	1-081	525	111	)±(	أصول	أخرى

376	023	1281	156-12	)±(	أصول	ثابتة	ممنوحة	لإليجار	و	لإليجار	املنتهي	بالتملك

162	078	8-558	640	135	)±(	ديون	اجتاه	املؤسسات	االئتمانية	و	املؤسسات	املماثلة

612	874	1887	535	1416	)±(	ودائع	العمالء

497	460543	713	1-15 )±( األوراق املالية عن االلتزامات امُلصَدرة 

758	955	8363	824	2-16	)±(	خصوم	أخرى

II6 354 327-5 383 503 – رصيد تغيرات األصول و اخلصوم التشغيلية 

)II+I( صافي التدفقات النقدية اآلتية من األنشطة التشغيلية – III9 437 272-2 114 142

791	053520	871-17	)+(	عائد	عمليات	حتويل	ملكية	األصول	الثابتة	املالية	

403	018283	1835	)+(	عائد	عمليات	حتويل	ملكية	األصول	الثابتة	امللموسة	و	غير	امللموسة

062	227-802	141	5-19	)-(	استمالك	األصول	الثابتة	املالية

851	865-869	979-20	)-(	استمالك	األصول	الثابتة	امللموسة	و	غير	امللموسة

978	944260	21262	)+(	فوائد	محصلة

637	587	8344	512	221	)+(	ربيحات	محصلة

IV-5 181 9284 559 896 – صافي التدفقات النقدية اآلتية من األنشطة االستثمارية

23	)+(	منح،	أموال	عمومية،	و	أموال	خاصة	مستلمة	للضمان
000	000	0002	24550	)+(	إصدار	ديون	تابعة

25	)+(	إصدار	أسهم	
26	)-(	سداد	الرساميل	الذاتية،	و	ما	ماثلها

686	479-765	523-27	)-(	فوائد	مدفوعة

799	238	2-327	442	2-28	)-(	ربيحات	مدفوعة

V-2 416 092-718 485 – صافي التدفقات النقدية اآلتية من األنشطة التمويلية

)V+IV+III( صافي تغير الوضعية النقدية – VI1 839 2521 727 269

VII7 303 4835 576 214 – الوضعية النقدية عند افتتاح السنة املالية

VIII9 142 7357 303 483 – الوضعية النقدية عند إغالق السنة املالية

)*(	مبا	فيها	صافي	إمدادات	املخصصات	االحتياطية

)بآالف الدراهم( جدول التدفقات النقدية بتاريخ 31 دجنبر 2017 

)بآالف الدراهم( وضعية تغيير الطرق بتاريخ 31 دجنبر 2017 

تأثير االستثناء على الذمة املالية،مبررات االستثناء مؤشرات االستثناء من القواعد
الوضعية املالية و النتائج 

ال	يوجدال	يوجدI-	عدم	التقيد	باملبادئ	احملاسبية	األساسية
ال	يوجدال	يوجدII-	عدم	التقيد	بطرق	التقييم

ال	يوجدال	يوجدIII-	عدم	التقيد	بقواعد	وضع	و	تقدمي	القوائم	التركيبية

وضعية االستثناءات بتاريخ 31 دجنبر 2017

التأثير على الذمة املالية،مبررات االستثناء طبيعة التغيرات
الوضعية املالية و النتائج

ال	يوجدال	يوجدI-	التغيرات	املؤثرة	على	طرق	التقييم
ال	يوجدال	يوجدII-	التغيرات	املؤثرة	على	قواعد	التقدمي



II31/12/201731/12/2016. القدرة على التمويل الذاتي

048 935 6     011 158 4    + صافي حصيلة السنة املالية

918	415					389	412					+إمدادات	اإلهالكات	و	املخصصات	االحتياطية	عن	األصول	الثابتة	امللموسة	وغير	امللموسة

679	77					086	44					+إمدادات	املخصصات	االحتياطية	عن	اخنفاض	قيمة	األصول	الثابتة	املالية

000	100					700	165					+إمدادات	املخصصات	االحتياطية	عن	املخاطر	العامة

-							-								+إمدادات	املخصصات	االحتياطية	املقننة

-							-								+إمدادات	غير	جارية

502	134					595	304					-املخصصات	االحتياطية	املسترجعة

684	69					942	16					-أرباح	الرأمسال	عن	حتويل	ملكية	األصول	الثابتة	امللموسة	و	غير	امللموسة

-							-								+خسائر	الرأمسال	عن	حتويل	ملكية	األصول	الثابتة	امللموسة	و	غير	امللموسة

-							-								-أرباح	الرأمسال	عن	حتويل	ملكية	األصول	الثابتة	املالية

-							469	3					+خسائر	الرأمسال	عن	حتويل	ملكية	األصول	املالية

-							-								-استرجاع	املنح	التمويلية	املستلمة	

459 324 7     118 462 4    + القدرة على التمويل الذاتي

799	238	2					327	442	2					-أرباح	موزعة

660 085 5     791 019 2     +التمويل الذاتي

القروض
عن طريق الدفع

القروض
عن طريق التوقيع

املجموع
مخصصات احتياطية 

للقروض عن طريق الدفع
مخصصات احتياطية 

للقروض عن طريق التوقيع
املجموع

914 527 6768 238276 251 6588 972 40611 252681 291 11دجنبر 2017

I31/12/201731/12/2016- جدول تشكيل النتائج

641	254	10				401	261	10				+	فوائد	و	عائدات	مماثلة
051	401	3				857	250	3				-	فوائد	و	مصاريف	مماثلة

590 853 6    544 010 7    هامش الفائدة

048	301				726	23				+	العائدات	على	األصول	الثابتة	ضمن	عمليتي	اإليجار	االئتماني	و	اإليجار
802	241				852	30				-	املصاريف	على	األصول	الثابتة	ضمن	عمليتي	اإليجار	االئتماني	و	اإليجار

246 59    126 7-   حصيلة عمليات اإليجار االئتماني و اإليجار

786	493	1				349	638	1				+عموالت	محصلة	
18				315	1				-	عموالت	مدفوعة

767 493 1    034 637 1    الهامش على العمولة 

977	778	1				182	629	1				+	حصيلة	العمليات	على	األوراق	املالية	لالجتار
518	35				367	6-			+حصيلة	العمليات	على	األوراق	املالية	االستثمارية	القابلة	للتداول

742	448				577	635				+حصيلة	عمليات	الصرف
652	60-			838	101				+حصيلة	العمليات	على	املنتجات	املشتقة

585 202 2    230 360 2    حصيلة عمليات السوق 

670	587	4				680	527	1					+عائدات	بنكية	مختلفة	أخرى
256	961				638	025	1				-	مصاريف	بنكية	مختلفة	أخرى

602 235 14    724 502 11    صافي العائد املصرفي / البنكي

823	56				041	257				+حصيلة	العمليات	على	األصول	الثابتة	املالية
797	104				075	52				+عائدات	تشغيلية	أخرى	غير	بنكية	

-						-						-	مصاريف	تشغيلية	أخرى	غير	بنكية
515	285	4				747	507	4				-	مصاريف	تشغيلية	عامة

707 111 10    093 304 7    إجمالي احلصيلة التشغيلية

226	028	1-			545	935-			+	إمدادات	املخصصات	االحتياطية	املسترجعة	عن	الديون	و	االلتزامات	احلاملة	لتوقيع	املتعثرة
838	384-			744	76-			+إمدادات	صافية	أخرى	للمخصصات	االحتياطية	املسترجعة

642 698 8    804 291 6    احلصيلة اجلارية

172 179-   199 530-   احلصيلة غير اجلارية 

422	584	1				594	603	1				-الضرائب	على	احلصيلة	

048 935 6    011 158 4    صافي حصيلة السنة املالية

2017	2016	2015	

17 721 19021 639 86218 849 440

)بآالف الدراهم( إجمالي احلسابات اإلدارية بتاريخ 31 دجنبر 2017 

)بآالف الدراهم( ديون متعثرة على العمالء بتاريخ 31 دجنبر 2017 

)بآالف الدراهم( جدول تقدمي رقم األعمال بتاريخ 31 دجنبر 2017 
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)بآالف الدراهم( امليزانية املوطدة وفق املعايير الدولية للتقارير املالية IFRS بتاريخ 31 دجنبر 2017 
31/12/201731/12/2016درجات التصنيفاألصول وفق املعايير الدولية للتقارير املالية

202	141	14				849	224	18				القيم	النقدية،	األبناك	املركزية،	اخلزينة	العامة،	خدمة	الشيكات	البريدية	

731	454	50				084	875	65				2.1األصول	املالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	و	اخلسارة	

-						-						األدوات	املشتقة	للتغطية

001	701	35				654	266	39				2.2األصول	املالية	املتاحة	للبيع

866	625	22				396	304	25				2.3السلفيات	و	الديون	على	املؤسسات	االئتمانية	و	املؤسسات	املماثلة

179	627	271				046	995	285				2.4السلفيات	و	الديون	على	العمالء

-						-						فارق	إعادة	التقييم	ألصول	احملافظ	املغطاة	مبعدالت	الفائدة	

501	015	8				253	746	8				االستثمارات	املمتلكة	حتى	أجل	االستحقاق

			319	39				659	123	2.5الضريبة	املستحقة	الدفع-	أصول	

849	539				262	636				2.5الضريبة	املؤجلة	-	أصول	

194	585	7				655	674	8				2.6حسابات	التسوية	و	أصول	أخرى

502	066	2				478	672	2				2.2مساهمة	منخرطي	التأمني	في	األرباح	املؤجلة

538	87				322	114				األصول	غير	اجلارية	املوجهة	للتحويل	

908	94				949	106				2.7حصص	في	الشركات	حسب	طريقة	نسبة	امللكية

107	020	2				468	247	2				2.8العقارات	االستثمارية	

512	428	5				721	550	5				2.9األصول	الثابتة	امللموسة	

656	683	1				180	125	2				2.9األصول	الثابتة	غير	امللموسة	

000	655	6				150	996	9				2.10فوارق	االستمالك	

IFRS    475 660 126    428 766 067 مجموع األصول وفق املعايير الدولية للتقارير املالية 

31/12/201731/12/2016درجات التصنيفاخلصوم وفق املعايير الدولية للتقارير املالية 

715	160				064	97				األبناك املركزية، اخلزينة العامة، خدمة الشيكات البريدية

814	033	1				739	716				2.11اخلصوم املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح و اخلسارة 

-						-						األدوات املشتقة للتغطية

255	282	28				602	651	37				2.12الديون على املؤسسات االئتمانية و املؤسسات املماثلة

527	264	286				403	210	316				2.13الديون على العمالء

383	243	11				406	120	11				2.14سندات املديونية امُلْصَدرة 

-						-						فارق إعادة التقييم خلصوم احملافظ املغطاة مبعدالت الفائدة

425	709				644	613				2.5الضريبة اجلارية - خصوم 

944	340	2				416	576	2				2.5 الضريبة املؤجلة - خصوم

260	881	9				982	728	10				2.6حسابات التسوية و خصوم أخرى

-						-						الديون املرتبطة باألصول غير اجلارية املوجهة إلى التحويل 

939	960	25				562	634	28				املخصصات االحتياطية- تقنيات عقود التـأمني 

087	771	1				104	734	1				2.15املخصصات االحتياطية للمخاطر و املصاريف 

392	141				252	129				إعانات، صناديق عمومية مخصصة، و صناديق خاصة للضمان 

244	565	13				903	645	14				2.14ديون تابعة

765	151	10				765	151	10				رأمسال واحتياطيات ذات صلة 

381	861	30				804	246	33				احتياطيات موطدة

651	059	25				070	337	27				- حصة املجموعة

729	801	5				734	909	5				- حصة األقلية

812	744				514	818				األرباح و اخلسائر الكامنة أو املؤجلة، حصة املجموعة 

125	653	5				965	583	6				احلصيلة الصافية برسم السنة املالية 

421	757	4				902	390	5				- حصة املجموعة

705	895				064	193	1				- حصة األقلية

IFRS 067 766 428   126 660 475   مجموع اخلصوم وفق املعايير الدولية للتقارير املالية

الحسـابات المـوطـدة
الحسابات الموطدة في 31 دجنبر 2017



)بآالف الدراهم( حساب األرباح واخلسائر املوطد وفق املعايير الدولية IFRS بتاريخ 31 دجنبر 2017 

)بآالف الدراهم( قائمة احلصيلة الصافية و األرباح و اخلسائر املقيدة محاسبيا ضمن الرساميل الذاتية بتاريخ 31 دجنبر 2017 

31/12/201731/12/2016درجات التصنيف

126	117	17				180	819	18				3.1الفوائد	والعائدات	املماثلة

228	504	5				854	910	5				3.1الفوائد	و	املصاريف	املماثلة

899 612 11    326 908 12    هامش الفائدة

لة صَّ 813	991	4				347	405	5				3.2العموالت احمُلَ

539	573				350	618				3.2العموالت	املدفوعة

274 418 4    997 786 4    الهامش على العموالت

010	063	3				684	329	3				3.3صافي	األرباح	و	اخلسائر	على	األدوات	املالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	اخلسارة

472	347				110	576				3.4صافي	األرباح	و	اخلسائر	على	األصول	املالية	املتاحة	للبيع

482 410 3    794 905 3    حصيلة أنشطة السوق

835	174	7				769	925	7				3.5عائدات	األنشطة	األخرى

163	943	6				109	882	7				3.5مصاريف	األنشطة	األخرى

   327 673 19    776 644 21 مجموع اإليرادات املصرفية

893	246	8				552	043	9				املصاريف	العامة	للتشغيل

005	293896	937مخصصات	اإلهالكات	و	اخنفاضات	القيمة	لألصول	الثابتة	امللموسة	و	غير	امللموسة	

429 530 10    931 663 11     صافي حصيلة التشغيل

359	001	2-			124	168	2-			3.7	كلفة	اخلطر	

070 529 8    808 495 9    حصيلة التشغيل

538	3				488	16				حصة	احلصيلة	الصافية	للشركات	املسجلة	وفق	طريقة	نسبة	امللكية

596	54				361	23				3.8صافي	األرباح	و	اخلسائر	على	أصول	أخرى

-      -      تغيرات	القيمة	لفوارق	االستمالك	

204 587 8    657 535 9    احلصيلة قبل الضرائب

078	934	2				691	951	2				الضرائب	على	األرباح

125 653 5    965 583 6    صافي	األرباح

705	895				064	193	1				احلصيلة	خارج	املجموعة

421 757 4    902 390 5    حصة املجموعة من صافي األرباح 

23,37				26,49				)اإليراد	عن	كل	سهم	)بالدرهم

23,37				26,49				)اإليراد	املخفف	عن	كل	سهم	)بالدرهم

31/12/201731/12/2016

125 653 5    965 583 6    صافي األرباح

264	405				397	192				تغيرات	األصول	و	اخلصوم	املقيدة	محاسبيا	مباشرة	ضمن	الرساميل	الذاتية	

393	368-			735	36-			فروق	التحويل

239	785				525	233	تغيرات	القيمة	لألصول	املالية	املتاحة	للبيع

إعادة	تقييم	األصول	الثابتة	
تغيرات	القيمة	املؤجلة	لألدوات	املشتقة	للتغطية،	بالنسبة	إلى	حصيلة	الفترة	املالية	

582	11-			392	4-			العناصر	املرتبطة	للشركات	املسجلة	وفق	طريقة	نسبة	امللكية	

390 058 6    362 776 6    املجموع املتراكم 

551	399	4				743	467	5				حصة	املجموعة	

839	658	1				618	308	1				حصة	حاملي	أقلية	األسهم	
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 الرأمسال 

 )1( 

االحتياطيات 
املرتبطة 
بالرأمسال

 )2( 

األسهم
اخلاصة

 )3( 

االحتياطيات 
و النتائج 
املوطدة

 )4( 

مجموع األصول 
 و اخلصوم املقيدة 

محاسبيا مباشرة ضمن 
الرساميل الذاتية

)5(

الرساميل 
الذاتية حصة 

املجموع

 )6( 

الفوائد 
حلاملي أقلية 

األسهم

 )7( 

 املجموع 

 )8( 

157	229	41				617	283	4				541	945	36				600	504				501	339	28				326	050	2-			493	116	8				272	035	2				الرساميل	الذاتية	اإلغالق	بتاريخ	31	دجنبر	2015

التغييرات	الطارئة	على	الطرق	احملاسبية	
157	229	41				617	283	4				541	945	36				600	504				501	339	28				326	050	2-			493	116	8				272	035	2				الرساميل	الذاتية	بعد	التصحيح	اإلغالق	بتاريخ	31	دجنبر	2015	

955	105	7				431	560	3				524	545	3				524	545	3				-						العمليات	على	الرأمسال

-      -      الدفوعات	املعتمدة	على	األسهم	

-      -      العمليات	على	األسهم	اخلاصة

918	679	5-			791	466	3-			127	213	2-			127	213	2-			الربيحات

125	653	5				705	895				421	757	4				421	757	4				حصيلة	السنة	املالية

تغيرات	األصول	و	اخلصوم	املقيدة	محاسبيا	مباشرة	ضمن	
الرساميل	اخلاصة

239	785				780	911				541	126-			541	126-			)أ(

393	368-			645	148-			748	219-			748	219-			)ب(فوارق	التحويل	

846	416				135	763				288	346-			288	346-			-      -						-						-						)أ(+)ب(األرباح	و	اخلسائر	الكامنة	و	املؤجلة	

082	314	1-			339	661				421	975	1-			433	542	1-			988	432-			تغيرات	أخرى

-						-						تغيرات	النطاق

083	411	47				435	697	6				649	713	40				312	158				886	886	32				314	483	2-			493	116	8				272	035	2				الرساميل	الذاتية	اإلغالق	بتاريخ	31	دجنبر	2016

	التغييرات	الطارئة	على	الطرق	احملاسبية
083	411	47				435	697	6				649	713	40				312	158				886	886	32				314	483	2-			493	116	8				272	035	2				الرساميل	الذاتية	بعد	التصحيح	اإلغالق	بتاريخ	31	دجنبر	2016

936	332	2				748	201				187	131	2				187	131	2				-      العمليات	على	الرأمسال

-      -      الدفوعات	املعتمدة	على	األسهم	

-      -      العمليات	على	األسهم	اخلاصة

799	223	3-			682	727-			116	496	2-			116	496	2-			الربيحات

965	583	6				064	193	1				902	390	5				902	390	5				حصيلة	السنة	املالية

تغيرات	األصول	و	اخلصوم	املقيدة	محاسبيا	مباشرة	ضمن	
525	233				822	159				703	73				703	73				)د(الرساميل	اخلاصة

735	36-			267	44-			532	7				532	7				)و(فوارق	التحويل

790	196				555	115				235	81				235	81				-      -      -      -      )د(+)و(األرباح	و	اخلسائر	الكامنة	و	املؤجلة	

463	538	2-			320	377-			142	161	2-			328	183	2-			185	22				تغيرات	أخرى

534	38				534	38	534	38	تغيرات	النطاق

049 801 50    798 102 7    251 698 43    546 239    066 768 35    129 461 2-   493 116 8    272 035 2     الرساميل الذاتية اإلغالق بتاريخ 31 دجنبر 2017

)بآالف الدراهم( جدول تغير الرساميل الذاتية بتاريخ 31 دجنبر 2017 



31/12/201731/12/2016

204 587 6578 535 9    احلصيلة قبل الضرائب

487	045	9011	139	1				صافي	املخصصات	لإلهالكات	اخلاصة	باألصول	الثابتة	امللموسة	و	غير	امللموسة

-				صافي	املخصصات	عن	اخنفاض	القيمة	لفوارق	االستمالك	و	األصول	الثابتة	األخرى	

387	2-				صافي	املخصصات	عن	اخنفاض	قيمة	األصول	املالية	

267	016	8632	265	2				صافي	االعتمادات	للمخصصات	االحتياطية	

538	3-488	16-			حصة	احلصيلة	املرتبطة	بالشركات	املسجلة	وفق	طريقة	نسبة	امللكية

050	541-717	253-			خسارة	صافية	/)ربح	صاف(	عن	األنشطة	االستثمارية

-				خسارة	صافية	/)ربح	صاف(	عن	األنشطة	التمويلية

360 5   020 617-حركات	أخرى	

912 524 5382 518 2    مجموع العناصر غير النقدية املتضمنة في احلصيلة الصافية قبل الضرائب و التعديالت األخرى

733	729	8437	619	3				التدفقات	املرتبطة	بالعمليات	مع	املؤسسات	االئتمانية	و	املؤسسات	املشابهة	

931	982	6-710	240	15				التدفقات	املرتبطة	بالعمليات	مع	العمالء	

147	365	7087	608	17-			التدفقات	املرتبطة	بالعمليات	املؤثرة	على	األصول	و	اخلصوم	املالية	

-				التدفقات	املرتبطة	بالعمليات	األخرى	املؤثرة	على	األصول	و	اخلصوم	غير	املالية	

907	750	2-681	765	2-			الضرائب	املدفوعة	

042 361 8365 513 1-   اخنفاض / )ارتفاع( صافي األصول و اخلصوم املترتب عن األنشطة التمويلية 

158 473 35816 540 10    التدفقات النقدية الناجتة عن النشاط العملياتي

260	152	0065	430	5-			التدفقات	املرتبطة	باألصول	املالية	و	حصص	امللكية

184	144-307	284-			التدفقات	املرتبطة	بالعقارات	االستثمارية

941	450-531	114	1-			التدفقات	املرتبطةباألصول	الثابتة	امللموسة	و	غير	امللموسة

134 557 8444 828 6-   صافي التدفقات النقدية املرتبط بالعمليات االستثمارية 

918	679	5-799	223	3-			التدفقات	النقدية	الصادرة	من	أو	املوجهة	إلى	حملة	األسهم	

530	261-389	992				التدفقات	النقدية	األخرى	الناجتة	عن	األنشطة	التمويلية

448 941 5-410 231 2-   صافي التدفقات النقدية املرتبط بالعمليات التمويلية 

183 235-879 409-   أثر تغيرات أسعار الصرف على اخلزينة و ما يعادلها

662 853 22514 070 1    صافي ارتفاع / )اخنفاض( اخلزينة و ما يعادلها

31/12/201731/12/2016

287 997-375 856 13    اخلزينة و ما يعادلها عند االفتتاح

251	415	48712	980	13				الصندوق،	األبناك	املركزية،	احلسابات	البريدية	)أصول	و	خصوم(	

538	412	13-113	124-			احلسابات	)أصول	و	خصوم(	و	السلفيات/القروض	حتت	الطلب	لدى	املؤسسات	االئتمانية

375 856 60013 926 14    اخلزينة و ما يعادلها عند اإلغالق

487	980	78413	127	18				الصندوق،	األبناك	املركزية،	احلسابات	البريدية	)أصول	و	خصوم(

113	124-184	201	3-			احلسابات	)أصول	و	خصوم(	و	السلفيات/القروض	حتت	الطلب	لدى	املؤسسات	االئتمانية

662 853 22514 070 1    تغير صافي اخلزينة

)بآالف الدراهم( جدول التدفقات النقدية بتاريخ 31 دجنبر 2017 
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الـمقـر اإلجتامعي
2،	شارع	موالي	يوسف،	20000	الدار	البيضاء	-	املغرب

الهاتف	:	69	41	22	22	5	212+	
أو	88	88	29	22	5	212+	

الفاكس	:	25	41	29	22	5	212+

www.attijariwafabank.com

االتصـال
املعلومات املالية والعالقات مع املستثمرين

ابتسام	أبوهريا
الهاتف	:	212+	5	22	29	88	88	

i.abouharia@attijariwafa.com	:	اإللكتروني	البريد
ir@attijariwafa.com

http://ir.attijariwafabank.com

الشركات التابعة باملغرب

تأمني الوفاء
1،	شارع	عبد	املومن،	الدار	البيضاء	-	املغرب

الهاتف	:	55	55	54	22	5	212+
الفاكس	:	03	91	20	22	5	212+

وفا سلف
72، زاوية شارع عبد املومن وزنقة رام اهلل

الهاتف	:	51	51	54	22	/	00	51	54	22	5	212+
الفاكس	:	17	48	25	22	5	212+

وفا كاش
15، زنقة ادريس احلريزي، الدار البيضاء - املغرب

الهاتف	:	00	50	43	22	/	22	05	43	22	5	212+
الفاكس	:	29	27	27	22	5	212+

وفاإموبليي
112، زاوية شارع عبد املومن وزنقة رامبرانت، الدار البيضاء - املغرب

الهاتف	:	56	56	54	22	5	212+
الفاكس	:	02	60	77	22	5	212+

وفا باي
ــدار  ــي، ال ــادر املزين ــد الق ــة عب ــف وزنق ــوالي يوس ــارع م ــة ش 39-41، زاوي

ــرب ــاء - املغ البيض
الهاتف	:	02	60	43	22	5	212+
الفاكس	:	31	06	26	22	5	212+

وفا ل ل د 
5، شارع عبد املومن، الدار البيضاء - املغرب

الهاتف	:	77	76	67	22	5	212+
الفاكس	:	61	21	34	22	5	212+

التجاري فاكتورينغ
2، شارع موالي يوسف، 20000 - الدار البيضاء - املغرب

الهاتف	:	00	64	42	22	5	212+
الفاكس	:	95	92	22	22	5	212+

تدبير الوفاء
416، زنقة مصطفى املعاني - الدار البيضاء - املغرب

الهاتف	:	38	38	45	22	5	212+
الفاكس	:	81	99	22	22	5	212+

التجاري للتعاملية املالية
416، زنقة مصطفى املعاني - الدار البيضاء - املغرب

الهاتف	:	35	64	47	22	5	212+
الفاكس	:	32	64	47	22	5	212+

التجاري للوساطة
416، زنقة مصطفى املعاني - الدار البيضاء - املغرب

الهاتف	:	09	68	43	22	5	212+
الفاكس	:	25	15/95	25	20	22	5	212+

بورصة الوفاء 
416، زنقة مصطفى املعاني، الدار البيضاء - املغرب

الهاتف	:	69	59	49	22	5	212+
الفاكس	:	91	46	47	22	5	212+

التجاري انفست
416، زنقة مصطفى املعاني، الدار البيضاء - املغرب

الهاتف	:	68	86	78/20	08	20	22	5	212+
الفاكس	:	46	86	20	22	5	212+

البنك التجاري الدولي
جتزأة رقم	41، املنطقة احلرة لالستغالل - طريق الرباط، طنجـة املغرب	

الهاتف	:	75/77	41	39	39	5	212+
الفاكس	:	78	41	39	39	5	212+



املغرب العربي
التجاري بنك لتونس

95، شارع احلرية - تونس - تونس العاصمة

الهاتف :	400	141	71	216+

التجاري بنك موريتانيا
ص ب	415	- زنقة مامادو كوناتي

الهاتف	:	74	63	29	45	222+
الفاكس	:	40	64	29	45	222+

مكتب طرابلس
برج الفاحت - طرابلس - ليبيا

الهاتف	:	256/258	62	33	21	218	+
الفاكس	:	257	62	33	21	218	+

إفريقيا الغربية
الشركة البنكية إلفريقيا الغربية

1، ساحة االستقالل. ص.ب 129 - دكار - السينغال
الهاتف	:	09	96	83	33	221+

الشركة البنكية لغرب إفريقيا – فرع البنني
عمارة فضاء دينا، شارع سان ميشيل 04

ص.ب 6441 كوطونو، البنني
الهاتف : 02	59	36	21	5	229+

ائتمان السينغال
شارع دجيلي مباي، سابقا زنقة بول حارت. ص.ب 56 - دكار	

الهاتف	:	20	00	849	33	221+

الشركة البنكية إلفريقيا الغربية - بوركينا فاسو
11، واغادوغو، ص.ب	161 - بوركينا فاسو

الهاتف	:	77	77	33	50	226+

البنك الدولي ملالي
شارع االستقالل. ص.ب	15	- باماكو - مالي

الهاتف	:	08	30	23	20	223+

الشركة اإلفوارية للبنك
34، شارع اجلمهورية - ص.ب	1300	- أبدجان	-	الكوت ديفوار

الهاتف	:	10	00	20	20	225+

الشركة البنكية لغرب إفريقيا – فرع النيجر
13، شارع سيلفانوس، أوملبيو، ص.ب 346، لومي - الطوغو	

الهاتف	:	10	98	73	20	227+

البنك الدولي إلفريقيا بالطوغو
13، شارع سيلفانوس، أوملبيو، ص.ب 346، لومي، الطوغو

الهاتف : 86	32	21	22	228+ 

إفريقيا الوسطى
إئتمان الكونغو

شارع أميلكار كابرال -	الكونغر برازافيل
برازفيل - ص.ب	2470	

	الهاتف	:	2810715	22	242+

االحتاد الغابوني للبنك
زنقة الكلونيل باران - ليبرفيل. ص.ب	315	-	الغابون

الهاتف	:	00	70	77	241+
الفاكس :	76	72	77	241+

الشركة الكامرونية للبنك
530، زنقة امللك جورج بناجنو - ص.ب	300	دواال	-	الكامرون

الهاتف	:	00	53	43	33	237+
الفاكس	:	00	53	43	33	237+

الشركات التابعة الدولية

أمريكا
مكتب متثيل البنك بكندا

3480، زنقة سان دوني لوبالطو، مونريال، كندا 
الهاتف : 08	07	844	514	1+
الفاكس : 07	08	844	514	1+

أوروبا
مكتب متثيل البنك بسويسرا 

ليزاركاد، 9، زنقة فرايبورغ، الرمز البريدي 1201، جنيف، سويسرا

التجاري وفا بنك أوروبا
6-8، زنقة شوشا -	ص.ب 75009	باريس - فرنسا

الهاتف	:	00	75	75	53	1	33+
الفاكس	:	20	75	75	53	1	33+

الفرع التابع ببلجيكا
128-130، شارع موريس ليمونيي	1000	بروكسيل - بلجيكا

الهاتف	:	37	02	250	2	32+
الفاكس	:	00	65	513	2	32+

الفرع التابع بإسبانيا
8، أفنيدا جوزيب تراديال -	ص.ب 08029	برشلونا - إسبانيا

الهاتف	:	800	41	49	93	34+
الفاكس	:	769	07	41	93	34+

الفرع التابع بإيطاليا
1	، شارع بوليزيانو،	20154		- مالنو - إيطاليا

الهاتف	:	94	11	345	02	39+
الفاكس	:	83	265	365	02	39+

الفرع التابع بأملانيا
47	،كيسستر ص.ب	60329	-		فرانكفورت - أملانيا

الهاتف	:	54	46	23	69	0	49+	
الفاكس	:	77	06	25	69	0	49+

الفرع التابع بهولندا
157،	بوس ان ملربلني،	ص.ب	1055	-	أمستردام

الهاتف	:	50	07	581	20	31+	
الفاكس	:	53	30	486	20	31+

مكتب لندن
95A-95	برايد ستريت - لندن

الهاتف	:	8323	706	207	44+	
الفاكس	:	4165	706	207	44+

الشرق األوسط
املكتب التجاري جلدة

عند إجناز بنك البالد، الفيصلية - جدة - العربية السعودية
الهاتف	:	98	76	619	53	966+
الفاكس	:	78	39	611	26	966+

مكتب متثيل البنك بأبو ظبي
ــوا،  رواق C15، عمــارة مــوزا، رقــم 3، تقاطــع شــارع خليفــة وشــارع لي

أبــو ظبــي  

مكتب متثيل دبي
N/2	مركز جتاري سيتيباي	-	أبوهيل - دبي	

التجاري وفا بنك ميدل إست
ليمتد دبي

مركز دبي املالي العاملي، الطابق	3	املكتب	305	ص.ب	119312	- دبي
الهاتف	:	0300	377	4	0	971+
الفاكس :	3274	327	4	0	971+
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